
1 
 

 

MAŽEIKIŲ KAZIMIERO JAGMINO PRADINĖ MOKYKLA 

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

 

2014 METŲ I 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 2014 m. kovo mėn. vidutiniškai dirbo 41 darbuotojas. 

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 2013 metų metiniame finansinio ataskaitų rinkinio aiškinamajame 

rašte. 

 

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

sukauptas nusidėvėjimas – 842241,40 Lt, likutinė vertė – 1900932,60 Lt; 

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

51772,94 Lt, likutinė vertė – 11620,56 Lt, iš jų: medicinos įranga, kurios naudingo tarnavimo laikas 5 m., 

bendra įsigijimo savikaina – 1512,50 Lt, sukauptas nusidėvėjimas – 756,20 Lt, likutinė vertė – 756,30 Lt, 

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

sukauptas nusidėvėjimas – 51016,74 Lt, likutinė vertė – 10864,26 Lt.  

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

118607,49 Lt, likutinė vertė – 26216,84 Lt, iš jų: baldai, kurių naudingo tarnavimo laikas 7 m., bendra 

įsigijimo savikaina – 15123,00 Lt, sukauptas nusidėvėjimas – 14847,00 Lt, likutinė vertė – 276,00 Lt, 

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

sukauptas nusidėvėjimas – 81656,80 Lt, likutinė vertė – 12130,41 Lt,  kita biuro įranga, kurios naudingo 

tarnavimo laikas - 6 m., įsigijimo savikaina – 35914,12 Lt, sukauptas nusidėvėjimas – 22103,69 Lt, likutinė 

vertė – 13810,43 Lt. 

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

nusidėvėjimas – 4118,00 Lt, likutinė vertė – 930,00 Lt, iš jų: scenos meno priemonės, kurių naudingo 

tarnavimo laikas 10 m., bendra įsigijimo savikaina –1859,00 Lt, sukauptas nusidėvėjimas –  929,00 Lt, 

likutinė vertė –   930,00 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 

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

131388,13 Lt. 

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. 

 

3. Atsargos   

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje K. Jagmino pradinė mokykla turėjo 4045,93 Lt atsargų (medžiagų 

už 4045,93 Lt , ūkinio inventoriaus už 0,00 Lt). Finansavimo šaltiniai: 0,00 Lt – savivaldybės biudžetas; 0,00 

Lt – mokinio krepšelio lėšos; 4045,93 Lt – iš įstaigos pajamų. 

Ūkinio inventoriaus, kuris rodomas užbalansinėje sąskaitoje, vertė yra 369941,89 Lt.  

 

4. Per vienus metus gautinos sumos 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje K.Jagmino pradinės mokyklos apskaitoje registr0uotos per 

vienerius metus gautinos sumos 326326,41 Lt.  

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

Gautinos sumos už parduotas paslaugas (2014 m. kovo mėn.) tėvų mokestis už prailgintą grupę yra 

76,10 Lt. 

4.2 Sukauptos gautinos sumos 
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Sukauptas gautinas finansavimo sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro: 

- iš valstybės biudžeto mokinio krepšeliui finansuoti – 148904,70 Lt; 

- iš valstybės biudžeto mokinių nemokamam maitinimui finansuoti – 0,00 Lt; 

- iš savivaldybės biudžeto savarankiškoms funkcijoms finansuoti – 162614,76 Lt; 

- spec. programai finansuoti (įstaigos pajamos) – 2391,60 Lt. 

Iš viso sukauptos gautinos sumos sudaro 313911,06 Lt. 

 

4.3 Kitos gautinos sumos 

- kitos gautinos sumos, tai – valstybės lėšos 12339,25 Lt (Nacionalinė agentūra). 

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 20981,13 Lt. Iš jų: 

- 2251,42 Lt pavedimų lėšos; 

- 80,00 Lt tėvų lėšos; 

- 18649,71 Lt GPM parama (2 proc.). 

 

6. Finansavimo sumos 

Finansavimo sumų likutis yra 1960146,95 Lt: iš savivaldybės biudžeto – 1911634,65 Lt, iš valstybės 

biudžeto – 22960,47 Lt, iš Europos Sąjungos – 6589,51 Lt ir kitų šaltinių – 18962,32 Lt. Detalesnė 

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

informacija pateikta (2 priede). 

7. Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai 

Trumpalaikių finansinių įsipareigojimų likutis 2014 metų kovo 31 dienai yra 337792,08 Lt, iš jų: 

- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 90947,62 Lt (14021,21 Lt mokėtinas darbo užmokestis, 

mokėtina suma pagal vykdomą raštą 247,96 Lt, valstybinei mokesčių inspekcijai mokėtinas gyventojų 

pajamų mokestis 1630,32 Lt, mokėtinas socialinio draudimo įmokos 9 % 1734,61 Lt, 1% - 39,44 Lt ir 30,98 

% 5970,96 Lt iš savivaldybės biudžeto, iš mokinio krepšelio mokėtinas darbo užmokestis 38906,33 Lt, 

gyventojų pajamų mokestis 6836,18 Lt, mokėtinas socialinio draudimo įmokos  9 % 4805,50 Lt, 1% - 245,94 

Lt ir 30,98 % 16509,17 Lt). 

- tiekėjams mokėtinos sumos – 89340,78 Lt, iš jų: UAB „Mažeikių autobusų parkas“ 204,58 Lt (SB), 

UAB „Arkonta“ 4997,78 Lt (SB); kompensacija tėvams už vaiko vežiojimą pagal sutartį 2013-11-11 Nr. 29  

65,33 Lt (SB), UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ 53044,71 Lt (SB), UAB „Energijos tiekimas“ 1802,53 Lt 

(SB - 1102,53; S(PG) – 300,00 Lt; SP – 400,00 Lt), AB „Lesto“  1319,92 Lt (SB), AB „TEO LT“ 122,92 Lt 

(SB), UAB „Tele2“ 12,19 Lt (SB), UAB „Eksitonas BS“ 123,90 Lt (SB), UAB „Mažeikių vandenys“ 

4104,91 Lt (SB – 1642,09 Lt; S(PG) – 943,66 Lt; SP – 1519,16 Lt), UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo 

centras“ 1218,33 Lt (SB - 400,00 Lt; SP – 818,33 Lt), UAB „Mažeikių butų ūkis“ 484,00 Lt (TP), I.Į. D. 

Račkauskienės 1751,21 Lt, UAB „Mažeikių duona“ 599,43 Lt, UAB „Grūstė“ 3414,00 Lt, UAB „Vigesta“ – 

535,36 Lt, UAB „Banalita“ 1567,69 Lt, I.Į. Svajūnas ir Ko 6990,13 Lt, AB „Pieno žvaigždės“ 6981,86 Lt. 

- sukauptos mokėtinos sumos 2014 m. kovo 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 
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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 iš MK ir 8271,73 Lt 

sukauptos atostogų ir 2562,58 Lt socialinio draudimo įmokų sąnaudos iš SB. 

 

8. Grynasis turtas 

Eilutę „Grynasis turtas“ sudaro ankstesnių metų deficitas 1539,53 Lt ir einamųjų metų deficitas 

5346,03 Lt. Iš viso sukaupta deficito suma 6885,56 Lt. 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  

9. Pagrindinės veiklos pajamos 

 

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos pajamas sudaro 384557,34 Lt, iš jų: 

- 237038,84 Lt panaudota finansavimo sumų pajamos iš valstybės biudžeto, iš jų: 214059,39 Lt - 

kitoms išlaidoms finansuoti, 1352,58 Lt – IMT įsigyti ir 21626,87 Lt – atsargoms įsigyti; 

- 126343,73 Lt panaudota finansavimo sumų pajamos iš savivaldybės biudžeto, iš jų: 116229,48 Lt - 

kitoms išlaidoms finansuoti, 10114,25 Lt – IMT įsigyti; 

- 1638,45 Lt panaudota finansavimo sumų pajamos iš Europos Sąjungos lėšų, iš jų: 0,00 Lt - kitoms 

išlaidoms finansuoti, 1638,45 Lt – IMT įsigyti;  

- 13855,20 Lt panaudota finansavimo sumų pajamos iš kitų šaltinių, iš jų: 1452,00 Lt - kitoms 

išlaidoms finansuoti, 208,32 Lt – IMT įsigyti ir 12194,88 Lt – atsargoms įsigyti; 

- 5681,12 Lt pagrindinės veiklos kitos pajamos (tėvų mokestis ir antkainis). 

 

10. Pagrindinės veiklos sąnaudos 

Pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 389903,37 Lt. 

 

11. Grynasis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką 

Apskaičiuotas grynasis deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką yra 5346,03 Lt. 

Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra 5681,12 Lt, padaryta sąnaudų iš biudžetinės įstaigos 

specialiosios programos lėšų 11027,15 Lt. 

 

K. Jagmino pradinėje mokykloje nenumatomas restruktūrizavimas arba veiklos nutraukimas. 

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo priimta. 

 

 

Direktorė          Janina Gendvilienė 

 

 

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

mailto:kjagminas@gmail.com

