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MAŽEIKIŲ KAZIMIERO JAGMINO PRADINĖ MOKYKLA 

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

 

2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

I. BENDROJI DALIS 

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

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

191814981. 

K. Jagmino pradinės mokyklos buveinė: Sedos g. 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. vidutiniškai dirbo 43 darbuotojai. 

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

finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra. 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

2.1. Apskaitos politikos bendrosios nuostatos 

 

Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinė mokykla tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama 

finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir 

kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą direktoriaus 2010 m. sausio mėn. 

25 d. įsakymu Nr.48V „Dėl buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo".  

Apskaita tvarkoma ir atskaitomybė rengiama pagal šiuos teisės aktus: 

- LR buhalterinės apskaitos įstatymą‘ 

- LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, 

- LR biudžeto sandaros įstatymą, 

- LR biudžetinių įstaigų įstatymą, 

- LR pinigų įstatymą, 

- LR darbo kodeksą. 

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys atitinka aukščiau išvardintų teisės aktų nuostatas.  
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2.2. Sąskaitų planas 

 

Sąskaitų planas yra sudarytas pagal pavyzdinį biudžetinių įstaigų sąskaitų planą ir patvirtintas 

Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinės mokyklos 2010 m. sausio 04 d. direktorės įsakymu Nr. 44V. 

 Ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami patvirtintose buhalterinėse sąskaitose. 

 

2.3. Apskaitos politikos taikymas 

 

 Įstaigos apskaitos politikoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti įstaigos  

vykdomas ūkines operacijas ir objektyviai atspindėti Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinės mokyklos 

finansinę būklę bei veiklos rezultatus. 

 

2.4. Bendrieji apskaitos principai, metodai ir taisyklės 

 

Ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami ir finansinių ataskaitų rinkinys rengiamas taikant šiuos 

bendruosius apskaitos principus: kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, 

piniginio mato, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą. 

Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinė mokykla sudarydama biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, 

vadovaujasi šiais bendraisiais apskaitos principais: pinigų, subjekto, periodiškumo, pastovumo, piniginio 

mato. 

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami litais ir centais 

 

2.5. Nematerialusis turtas 

 

Nematerialiojo turto apskaitos politika nustatyta 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“, 

nematerialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir taisyklės – 22-ajame VSAFAS 

„Turto nuvertėjimas“ ir t.t.  

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. 

Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse 

ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra. 

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto 

naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė - 0 (nulis). 

Neatlygintinai gautas nematerialus turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja 

verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės 

patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte. 
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Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti 

Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinės mokyklos direktoriaus 2010 m. sausio 04 d. įsakymu Nr. 44V „Dėl 

ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvų patvirtinimo“. 

 

2.6. Ilgalaikis materialusis turtas 

 

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis 

materialusis turtas“, ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir 

taisyklės – 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“. 

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio 

materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. 

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, o balanse parodomas įsigijimo 

savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 564 „Dėl 

minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) 

minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“ (Žin., 2009, 

Nr. 72-2921) 3 punktu 2010-01-04 Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinės mokyklos direktorės  įsakymu 

Nr.44V „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvų patvirtinimo“. 

 

2.7. Atsargos 

 

Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“. Atsargos 

pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8-ajame VSAFAS 

„Atsargos“. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti 

inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertine apskaita 

tvarkoma nebalansinėse sąskaitose. 

 

2.8. Gautinos sumos 

 

Gautinų sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir 

finansiniai įsipareigojimai“ ir 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“. 

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. 

Pagal tikslą Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinė mokykla gautinos sumos skirstomos į: 

 Gautinos finansavimo sumos (gautini biudžeto asignavimai); 

 Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas (tėvų įmokos už išlaikymą įstaigoje) 

(antkainis ir gamybinės sąnaudos už atsitiktines paslaugas); 
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 Sukauptos gautinos sumos (kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams, darbuotojams, sukauptos 

atostogų rezervo, socialinio draudimo įmokų sąnaudos ir iš savivaldybės negautos tėvų ir antkainio 

lėšos); 

 Kitos gautinos sumos (negautos sumos iš nacionalinės mokėjimo agentūros). 

 

2.9. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

 

Pinigų ir pinigų ekvivalentų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS 

„Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.  

Pinigus sudaro pinigai banko sąskaitose (biudžeto skirti asignavimai, specialiosios lėšos, kitų 

šaltinių lėšos).  

 

2.10. Finansavimo sumos 

 

Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame VSAFAS „Finansavimo 

sumos”. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:  

 finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti, kurios apima ne tik finansavimo sumas turtui, 

tokiam kaip ilgalaikiam materialiajam ar nematerialiajam turtui, atsargoms, įsigyti, bet ir finansavimo 

sumas, apimančias nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą, 

 finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. 

Finansavimo sumos apima gautus, gautinus pinigus ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas 

išlaidoms kompensuoti ir paramos būdu gautą turtą. 

Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinė mokykla apskaito finansavimo sumas, gautas iš valstybės 

biudžeto (nemokamas vaikų maitinimas, ugdymo priemonės, pedagoginių darbuotojų darbo užmokestis, 

programa „Pienas vaikams‘, viešieji darbai, remiami darbai), iš Europos sąjungos, iš savivaldybės 

biudžeto ir iš kitų šaltinių (2 procentų parama nuo gyventojų pajamų mokesčio, tiekėjų parama.). 

Finansavimo sumos (gauti asignavimai arba pavedimų lėšos), skirtos mokyklos veiklai finansuoti, 

mažinamos jas pripažįstant finansavimo pajamomis vadovaujantis 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos” 

nuostatomis. 

 Finansavimo pajamomis pripažįstama: 

 ta finansavimo sumų ilgalaikiam nematerialiajam, materialiajam, biologiniam turtui ir 

atsargoms įsigyti dalis, kiek per tą laikotarpį yra pripažintą sąnaudų, susijusių su tuo turtu, t. y. ta dalimi, 

kiek to turto yra nudėvima (amortizuojama) ar dėl kitokių priežasčių nurašoma į sąnaudas per ataskaitinį 

laikotarpį; 

 finansavimo sumų finansiniam turtui, išskyrus ilgalaikes gautinas sumas, įsigyti dalis, lygi 

pripažintai ir apskaitoje užregistruotai to turto nuvertėjimo sumai, arba kai toks turtas yra nurašomas; 
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 ta finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti dalis, atitinkanti finansuotinų sąnaudų, 

kurios buvo padarytos per ataskaitinį laikotarpį, suma; 

 sukauptos finansavimo pajamos. 

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo 

pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. 

 

2.11. Finansiniai įsipareigojimai 

 

Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS 

„Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai”, 18-ajame VSAFAS – „Atidėjiniai, neapibrėžtieji 

įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“, 19-ajame VSAFAS „Nuoma, finansinė 

nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ ir 24-ajame VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios 

išmokos“. 

Visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Ilgalaikiams 

finansiniams įsipareigojimams priskiriama: 

 ilgalaikiai atidėjiniai (pvz., atidėjiniai dėl įstaigos iškeltų teisminių ieškinių, kai tikėtina, kad 

dėl jų baigties įstaiga turės sumokėti priteistas sumas); 

 ilgalaikės finansinės skolos; 

 kiti ilgalaikiai įsipareigojimai. 

Ataskaitiniu laikotarpiu Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinė mokykla neturėjo ilgalaikių 

finansinių įsipareigojimų. 

Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama: 

 ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai; 

 ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis; 

 trumpalaikės finansinės skolos; 

 pervestinos subsidijos ir finansavimo sumos; 

 mokėtinos socialinės išmokos; 

 pervestinos sumos į biudžetus, fondus ir kitiems subjektams; 

 mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla; 

 kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai. 

 

2.12. Pajamos 

 

Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 

20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. 
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Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu 

laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. 

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog įstaiga gaus su sandoriu 

susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir su pajamų uždirbimu susijusias 

sąnaudas. 

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį 

yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos paslaugos ar parduodamas turtas ar kt., nepriklausomai nuo pinigų 

gavimo momento. 

Pajamų rūšys: 

 panaudotų finansavimo sumų pajamos; 

 prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos; 

 finansinės ir investicinės veiklos pajamos; 

 kitos pajamos. 

Registruojant visas su finansavimo pajamų pripažinimu susijusias operacijas, jos detalizuojamos 

pagal valstybės funkcijas, programas, kurių vykdymui buvo pripažintos finansavimo pajamos.  

 

2.13. Sąnaudos 

Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos”. 

Sąnaudų, susijusių su konkrečių turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų straipsnių apskaita, principai 

nustatyti šių straipsnių apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS. 

Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinės mokyklos patvirtintame sąskaitų plane išskirtos šios 

sąnaudų grupės:  

 Pagrindinės veiklos sąnaudos: 

 darbo užmokesčio sąnaudos, 

 socialinio draudimo sąnaudos, 

 ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, 

 komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos, 

 komandiruočių sąnaudos, 

 kvalifikacijos kėlimo sąnaudos, 

 paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos, 

 nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos, 

 sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina, 

 kitų paslaugų sąnaudos, 

 pagrindinės veiklos kitos sąnaudos; 

 Kitos veiklos sąnaudos; 

 Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. 
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Ataskaitiniu laikotarpiu turėjo tik pagrindinės veiklos sąnaudas. Sąnaudos apskaitoje 

pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai 

uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per 

ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos 

neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos 

sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. 

 

2.14. Turto nuvertėjimas 

 

Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“, 

17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai”, 22-ajame VSAFAS „Turto 

nuvertėjimas” ir Inventorizavimo tvarkos apraše. 

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius.  Nuostoliai 

dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma mažinant turto balansinę 

vertę ir ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudas. Turto 

nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turto nuvertėjimo atveju yra mažinama turto vieneto 

balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą, t. y. turto vieneto įsigijimo 

savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertėjimo nustatymo, o nuvertėjimas registruojamas 

atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne verte nei turto balansinė 

vertė. Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį,  perskaičiuojamos 

būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad 

turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo 

naudingo tarnavimo laiką, t. y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, 

mažinant nusidėvėjimo sąnaudas. 

 

 

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

 3. 1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 

3.1.1. Nematerialusis turtas. 

 

Ataskaitiniu laikotarpiu Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinės mokyklos nematerialiojo turto 

įsigijimo vertė 800,00 Lt, sukauptas nusidėvėjimas iki ataskaitinio laikotarpio pradžios sudarė 800,00 

Lt, per ataskaitinį laikotarpį sukauptas nusidėvėjimas 0,00 Lt.  
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Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas: 

 

Ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacija – 0,00 litų. Išsamesnė informacija pateikta papildome 

priede P3 „Nematerialusis turtas“. 

 

 3.1.2. (pastaba Nr. P04) Ilgalaikis materialusis turtas.  

 

Ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti 

Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinės mokyklos direktoriaus 2010 m. sausio 04 d. įsakymu Nr.44V „Dėl 

ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos ) normatyvų patvirtinimo“. 

Įstaigoje išskiriamos šios ilgalaikio turto grupės ir joms taikomi nusidėvėjimo normatyvai 

metais: 

 Pastatai (mokyklos pastatas) - 70; 

 Kitos mašinos ir įrenginiai - 10; 

 Medicinos įranga – 5; 

 Baldai ir biuro įranga (baldai) - 7; 

 Baldai ir biuro įranga (kompiuteriai ir jų įranga) - 4; 

 Baldai ir biuro įranga (kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės) – 6; 

 Kitas ilgalaikis materialusis turtas – 5; 

 Scenos meno priemonės - 10. 

Ilgalaikio materialiojo turto bendra įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 

2956439,83 Lt, sukauptas nusidėvėjimas – 1003426,23 Lt, likutinė vertė – 1953013,60 Lt, iš jų:  

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

sukauptas nusidėvėjimas – 832877,20 Lt, likutinė vertė – 1910296,80 Lt; 

- Mašinos ir įrenginiai, bendra įsigijimo savikaina – 63393,50 Lt, sukauptas nusidėvėjimas – 

50963,57 Lt, likutinė vertė – 12429,93 Lt, iš jų: medicinos įranga, kurios naudingo tarnavimo laikas 5 m., 

bendra įsigijimo savikaina – 1512,50 Lt, sukauptas nusidėvėjimas – 680,57 Lt, likutinė vertė – 831,93 Lt, 

kitos mašinos ir įrenginiai, kurių naudingo tarnavimo laikas 10 m., bendra įsigijimo savikaina – 61881,00 

Lt, sukauptas nusidėvėjimas – 50283,00 Lt, likutinė vertė – 11598,00 Lt.  

- Baldai ir biuro įranga -  bendra įsigijimo savikaina – 144824,33 Lt, sukauptas nusidėvėjimas – 

115497,46 Lt, likutinė vertė – 29326,87 Lt, iš jų: baldai, kurių naudingo tarnavimo laikas 7 m., bendra 

Eil. 

Nr. 

Turto grupės Turto amortizacijos 

normatyvas (metai) 

1. Programinė įranga 1 
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įsigijimo savikaina – 15123,00 Lt, sukauptas nusidėvėjimas – 14778,00 Lt, likutinė vertė – 345,00 Lt, 

kompiuterinė įranga, kurios naudingo tarnavimo laikas 4 m., bendra įsigijimo savikaina – 93787,21 Lt, 

sukauptas nusidėvėjimas – 79636,81 Lt, likutinė vertė – 14150,40 Lt,  kita biuro įranga, kurios naudingo 

tarnavimo laikas - 6 m., įsigijimo savikaina – 35914,12 Lt, sukauptas nusidėvėjimas – 21082,65 Lt, 

likutinė vertė – 14831,47 Lt. 

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

nusidėvėjimas – 4088,00 Lt, likutinė vertė – 960,00 Lt, iš jų: scenos meno priemonės, kurių naudingo 

tarnavimo laikas 10 m., bendra įsigijimo savikaina –1859,00 Lt, sukauptas nusidėvėjimas –  899,00 Lt, 

likutinė vertė – 960,00 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. 

Papildoma informacija pateikta priede P4 „Ilgalaikis materialusis turtas“. 

Ilgalaikio materialiojo turto, kuris rodomas užbalansinėje sąskaitoje yra už 167212,41 Lt, iš jų: 

žemė – 156506,00 Lt, kompiuterinė įranga (gauta pagal panaudos sutartis 2006-09-15 Nr.BSP061 ir 

2007-01-16 Nr. 1) – 8587,29 Lt ir kita biuro įranga (panaudos sutartis 2006-09-15 Nr. BSP061) – 2119,12 

Lt. 

Ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo požymių per ataskaitinį laikotarpį nenustatyta. 

 

 3.1.3. (pastaba Nr. P08) Atsargos.  

      Balansinės atsargų vertės pagal atsargų grupes pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 

parodomas priede P8 „Atsargos“. 

      Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje K. Jagmino pradinės mokyklos apskaitoje buvo 

užregistruota atsargų, kurių vertė 1733,97 Lt (maisto produktai). Finansavimo šaltiniai: 0,00 Lt – 

savivaldybės biudžetas; 0,00 Lt – mokinio krepšelio lėšos; 1733,97 Lt – kiti šaltiniai (įstaigos pajamos). 

Ūkinio inventoriaus, kuris rodomas užbalansinėje sąskaitoje, vertė yra 369780,60 Lt.  

 

 3.1.4. (pastaba Nr. P10) Per vienus metus gautinos sumos.  

 Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruotos gautinos sumos 224454,45  Lt. 

 3.1.4.1. Gautinos finansavimų sumos.  

         Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruotos gautinos finansavimo sumos 2066,34 Lt 

(negauta iš Nacionalinės agentūros). 

        3.1.4.2. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas. 

        Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinės mokyklos apskaitoje 

gautinos sumos už paslaugas (tėvų mokestis už prailgintą grupę) sudaro 69,40 Lt. 

        3.1.4.3. Sukauptos gautinos sumos.  
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                 2013 m. gruodžio 31 d. sudaro 214487,40 Lt, iš jų:  

- iš savivaldybės biudžeto savarankiškoms funkcijoms finansuoti – 132918,03 Lt; 

- iš valstybės biudžeto mokinio krepšeliui finansuoti – 81569,37 Lt; 

- spec. programai finansuoti (įstaigos pajamos) – 0,00 Lt. 

                 3.1.4.4. Kitos gautinos sumos.  

    Nacionalinės agentūros įsiskolinimas – 7831,31 Lt („Pienas vaikams" ir vaisių programos). 

    Išsamesnė informacija pateikta priede P10 „Gautinos sumos“. 

 

    3.1.5. (pastaba Nr. P11)  Pinigai ir pinigų ekvivalentai.  

    Pinigai bankų sąskaitose 2013 m. gruodžio 31 d. sudaro 20820,56 Lt, iš jų: biudžeto lėšos – 

0,00 Lt, mokinio krepšelio lėšos – 0,00 Lt, sveikatos projekto lėšos – 0,00 Lt, nemokamo maitinimo lėšos 

– 0,00 Lt, pavedimų lėšos – 0,00 Lt, tėvų mokestis – 146,22 Lt, spec. programos lėšos – 0,00 Lt,               

2 procentų lėšos – 18927,79 Lt, nacionalinės agentūros lėšos – 1746,55 Lt. Papildoma informacija 

pateikta priede P11 „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“. 

 

     3.1.6. (pastaba Nr. P12) Finansavimo sumos. 

     Finansavimo sumų likutis yra 1973386,60 Lt:  

 iš valstybės biudžeto – 23927,45 Lt; 

 iš savivaldybės biudžeto – 1921748,90 Lt; 

  iš Europos Sąjungos – 8227,96 Lt;  

 kitų šaltinių – 19482,29 Lt. 

                 Detalesnė informacija apie finansavimo sumų panaudojimą pateikiama  priede P12 

„Finansavimo sumos“. 

 

                3.1.7. Trumpalaikiai įsipareigojimai.  

   Per ataskaitinį laikotarpį mokyklos apskaitoje buvo užregistruota – 228175,51 Lt finansinių 

įsipareigojimų: 

3.1.7.1. (pastaba Nr. P17) Tiekėjams mokėtinos sumos sudarė – 44558,36 Lt, iš jų:  

 Iš savivaldybės biudžeto 30838,04 Lt, iš jų: UAB „Mažeikių autobusų parkas“ 1907,02 Lt, UAB 

„Arkonta“ 3532,91 Lt; Kompensacija tėvams už vaiko vežiojimą pagal sutartį 2013-11-11 Nr. 29 

105,51 Lt, UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ 21742,11 Lt, UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo 

centras“ 400,00 Lt, UAB „Mažeikių vandenys“ 1642,09 Lt, AB „TEO LT“ 169,50 Lt, UAB 

„Tele2“ 40,08 Lt,  UAB „Energijos tiekimas“ 940,45,  AB „Lesto“ 234,47 Lt, UAB „Eksitonas 

BS“ 123,90 Lt. 



 
 
Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinės mokyklos 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinys 

 

 
11 

 

 Iš spec. programos („Kokybiško mokinių maitinimo užtikrinimas“) 1418,33 Lt, iš jų: AB „Lesto“  

400,00 Lt, UAB „Mažeikių vandenys“  200,00 Lt, UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo 

centras“ 818,33 Lt; 

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

įgyvendinimas bendrojo ugdymo mokyklose“) 342,71 Lt, iš jų: AB „Lesto“  247,51 Lt, UAB 

„Mažeikių vandenys“  95,20 Lt; 

 Iš nacionalinės agentūros 9897,65 Lt, iš jų: I.Į. „Svajūnas ir Ko“ 5654,73  Lt, AB „Pieno 

žvaigždės“ 4242,92 Lt; 

 Iš tiekėjų paramos 333,55 Lt, iš jų: UAB „MBŪ“ 333,55 Lt; 

 Iš įstaigos lėšų (valgykla) 1728,08 Lt, iš jų: AB „Žemaitijos pienas“ 616,51 Lt; I.Į. D. 

Račkauskienės 902,02 Lt, UAB „Mažeikių duona“ 209,55 Lt. 

3.1.7.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 

26113,47 Lt, iš jų: iš savivaldybės biudžeto mokėtinas darbuotojų darbo užmokestis – 14910,57 Lt, 

socialinio draudimo įmokos 9%  – 1796,52 Lt, 30,98% - 6152,04 Lt, mokėtinas gyventojų pajamų 

mokestis – 2994,21 Lt, vykdomasis raštas – 260,13 Lt. 

            3.1.7.3. (pastaba Nr. P17) Sukauptos mokėtinos sumos 2013 m. gruodžio 31 d. sudarė 157503,68 

Lt, iš jų: 65100,00 Lt Mažeikių raj. savivaldybės administracijos perimtos, bet dar neapmokėtos skolos už 

šildymą ir mokinių pavežėjimą pagal savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus 2013-05-23 Nr. 

A1-1163 ir 2013-07-08 Nr. A1-1592 bei darbuotojų sukauptos sąnaudos atostoginiams ir socialiniam 

draudimui – 92403,68 Lt, iš jų: 62276,21 Lt sukauptos atostogų ir 19293,16 Lt socialinio draudimo 

įmokų sąnaudos MK, 8271,73 Lt sukauptos atostogų ir 2562,58 Lt socialinio draudimo įmokų sąnaudos 

SB. 

            Papildoma informacija pateikta prieduose P17 „Trumpalaikės mokėtinos sumos“ bei P24 

„Finansinės rizikos valdymas“. 

 

3.1.8. (pastaba Nr. P18) Grynasis turtas.  

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

1905,35 Lt. Iš viso sukaupta deficito suma 1539,53 Lt. Išsamesnė informacija pateikta „Grynojo turto 

pokyčių ataskaitoje pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenimis“. 

 

3.2. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 

3.2.1. Pagrindinės veiklos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 1597008,13 Lt. 

3.2.1.1. Finansavimo pajamos 2013 m. gruodžio 31 d. sudarė   1581022,85 Lt, iš jų: 
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- 1035475,22 Lt panaudota finansavimo pajamų iš valstybės biudžeto, iš jų: 962548,15 Lt - kitoms 

išlaidoms finansuoti, 3023,10 Lt – IMT įsigyti ir 69903,97 Lt – atsargoms įsigyti; 

- 445069,10 Lt panaudota finansavimo pajamų iš savivaldybės biudžeto, iš jų: 400614,30 Lt - 

kitoms išlaidoms finansuoti, 40456,80 Lt – IMT įsigyti ir 3998,00 Lt – atsargoms įsigyti; 

- 27036,38 Lt panaudota finansavimo pajamų iš Europos Sąjungos lėšų, iš jų: 751,76 Lt - kitoms 

išlaidoms finansuoti, 11022,20 Lt – IMT įsigyti, 15262,42 Lt - atsargoms įsigyti;  

- 73442,15 Lt panaudota finansavimo pajamų iš kitų šaltinių, iš jų: 26599,34 Lt - kitoms išlaidoms 

finansuoti, 1414,31  Lt – IMT įsigyti ir 45428,50 Lt – atsargoms įsigyti 

 

3.2.1.2. (pastaba Nr. P21) Pagrindinės veiklos kitos pajamos. 

           Per ataskaitinių laikotarpį užregistruota pagrindinės veiklos kitų pajamų už 15985,28 Lt, iš jų: 

apskaičiuotas už pailgintą dienos grupę tėvų mokestis – 3486,49 Lt ir  antkainis – 12498,79 Lt. 

Papildoma informacija pateikta priede P21 „Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos“. 

 

3.2.2. (pastaba Nr. P02) Pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 

1598913,48 Lt. 

          3.2.2.1. (pastaba Nr. P22) Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 1289282,94 Lt: iš 

jų darbo užmokestis 984855,71 Lt ir soc. draudimo įmokos 304427,23 Lt ( SB – darbo užmokestis 

236737,71 Lt ir soc. draud. įmokos 73210,09 Lt; MK - darbo užmokestis 727200,00 Lt ir soc. draud. 

įmokos 224759,58 Lt; viešieji darbai - darbo užmokestis 15280,11 Lt ir soc. draud. įmokos 4733,76 Lt; 

už egzaminus darbo užmokestis  478,50 Lt ir soc. draudimo įmokos 148,19 Lt; sveikatos priežiūros - 

darbo užmokestis 5159,39 Lt ir soc. draud. įmokos 1575,61 Lt). Papildoma informacija pateikta priede 

P22 „Pagrindinės veiklos sąnaudos Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos“. 

3.2.2.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos: per ataskaitinį laikotarpį užregistruotos nusidėvėjimas – 

55916,41 Lt: (ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos iš SB –  40154,28 Lt, iš MK – 3023,10  

Lt, iš ES – 11022,20 Lt, iš sveik. priež. – 302,52 Lt, iš KŠ –  1414,31 Lt).  

3.2.2.3. Komunalinių paslaugų ir ryšių: per ataskaitinį laikotarpį užregistruotos sąnaudos už 

93106,24 Lt, iš jų: šildymas – 63489,96 Lt, elektros energija – 20559,85 Lt, vandentiekis ir kanalizacija – 

7103,77 Lt, ryšių paslaugos – 1952,66 Lt..  

3.2.2.4. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos: ataskaitiniu laikotarpiu užregistruotos sąnaudos už 991,00 

Lt iš mokinio krepšelio lėšų. 

3.2.2.5. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 135380,39 Lt, iš jų: 17189,51 Lt (MK), 778,94 

Lt (SP) ir 117411,94 Lt (kitos lėšos). 

3.2.2.6. Socialinių išmokų ataskaitiniu laikotarpiu užregistruotos sąnaudos: SB - 7790,18 Lt 

(mokinių pavėžėjimas). 
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3.2.2.7. Kitų paslaugų sąnaudos už ataskaitinį laikotarpį sudaro 16446,32 Lt, iš jų: SP - 1429,80 Lt, 

MK - 5600 Lt, SB -  3443,65 Lt ir KŠ - 5972,87 Lt. 

Išsamesnė informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas pateikta priede P2 „Informacija pagal 

veiklos segmentus“. 

 

3.2.3. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas 

Apskaičiuotas grynasis deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką yra 1905,35 Lt. Pagrindinės 

veiklos kitos pajamos yra 1597008,13 Lt, padaryta sąnaudų iš biudžetinės įstaigos programos lėšų 

1598913,48 Lt. 

 

 

            Direktorė                Janina Gendvilienė 

 

 

 

Parengė Ingrida Budrienė, tel. 8-443-70461, el. p.  kjagminas@gmail.com 

mailto:kjagminas@gmail.com

