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Klaipėdos rajono savivaldybės  

biudžeto ir ekonomikos skyriui 

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

PRIE 2019 METŲ III ketvirčio FINANSINIŲ ATASKAITŲ 

 

2019-11-12 Nr.V36-258 

Veiviržėnai 

 

I.Bendroji  dalis 

 

1.Informacija apie įstaigą: 

1.1.Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio  gimnazija (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, 

finansuojama iš Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto.  

Adresas: Mokyklos g. 1, Veiviržėnai, Klaipėdos r., Lietuvos Respublika. 

Pagrindinė veikla  yra  ikimokyklinis, pradinis, pagrindinis ir vidurinis ugdymas.  

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą  bei atsiskaitomąją sąskaitą 

LUMINOR AB banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto 

vykdymo ataskaitų rinkinius.  

1.2. Įstaiga, 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 2018 sausio 26  d. įsakymu Nr. 

45.    

1.3 „Dėl buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“. Apskaitos politika apima ūkinių 

operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. 

2. Finansiniai metai. 

2.1. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.   

3. Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio  gimnazijos veikla: 

3.1. Bendrasis vidurinis ugdymas (80.21.30) 

4. Darbuotojų skaičius:86 

   5. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais 

vienetais – Eurais. 

 

 

II.PASTABOS 

P08.  

Atsargose pateiktas likutis: 

 

1. Maisto produktai: 

1.1. Ikimokykliniame skyriuje (darželyje) –858,64 Eur; 

1.2. Gimnazijoje – 687,13 Eur; 

1.3. Visos dienos mokyklos -6,68 Eur. 



2. Kietas kuras Pėžaičių skyriuje – 1974,37 Eur. 

3. Dyzelinis kuras mikroautobusuose – 96,14 Eur. 

4. Pagal Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015-06-25 sprendimą Nr.T11-210 buvusios 

Skomantų pradinės mokyklos patalpa įtraukta į viešajame aukcione parduodamo nekilnojamo turto 

sąrašą. Vadovaujantis 2014-10-29 LRV nutarimu Nr. 1179 turtas pergrupuojamas į atsargas 15591,97 

Eur.   

                Iš viso19214,93 Eur. 

 

Gautinos sumos P10 

 

         Per vienerius metus gautinos (sukauptos ) sumos: 85561,33 Eur. 

Tai tiekėjams mokėtinos sumos 3149,17 Eur (kreditorinis, ryšių paslaugas, dyzelinį kurą),liko 

neišmokėta darbo užmokesčio ir gyventojo pajamų mokesčio 29233,80 Eur,  negauti biudžeto 

asignavimai už paslaugas ir nuomą 528,04 Eur  ir sukaupti atostoginiai 48511,77 Eur, priskaitytas 

mokestis ikimokykliniame, priešmokykliniame ir Pėžaičių skyriuose už maitinimą ir išlaikymą 

švietimo įstaigose  4138,55 Eur.  

 

Pinigai  P 11 

 

          Liko kasoje lėšos už paslaugas 580,45 Eur (valgykloje suprekiautos lėšos),  pavedimų banko 

sąskaitoje  723,15 Eur ir  tėvų lėšų 192,98 Eur. Viso:1496,58 Eur. 

 

Finansavimo sumos 

 

         Gautas finansavimo sumos skirstomos į sumas iš  savivaldybės biudžeto B. 1. programa – 

kitoms išlaidoms  ir atsargoms 331959,64 Eur, ir ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui 8000 Eur. iš 

savivaldybės administracijos.  Etninės kultūros plėtros programai - 870 Eur , vaikų vasaros ir poilsio 

programos įgyvendinimui- 600 Eur. Tarptautinių projektų programai – 1100 Eur., konkursų , 

olimpiadų,  renginių organizavimui gauta 474,08 Eur. Buvo vykdomas projektas „Atvirkščia 

pamoka“ iš ES lėšų – 4377,03 Eur ir 89,32 Eur iš SB.  ES gauta nemokamai atsargų - 3025,54 Eur. 

Pagal turto perdavimo aktą Nr. TP-36 perduotas mokyklinis autobusas likutinė vertė - 32162,04 Eur 

ir nusidėvėjimas 2035,58 Eur. Pagal šaltinį VB mokyklinio autobuso likutinė vertė -  5675,66 Eur ir 

nusidėvėjimas 359,22 Eur. 

      Valstybės biudžeto ML. 1. Programa – kitoms išlaidoms – 488124,20 Eur,  savivaldybės 

administracijos  mokinių nemokamo maitinimo organizavimui (socialinės paramos programai) – 

12669,41 Eur. Atsargos (nemokamai) pagal projektą Nr.09,13-CPVA-V-704-02-001 -465,44 Eur. 

Nacionalinis egzaminų centras – 208,82 Eur. „Vaivorykštės „gimnazija valstybinių egzaminų 

vykdymui -439,78 Eur. Pagal valstybės turto perduodamo pagal panaudos sutartį, perdavimo 

priėmimo aktą 2019-07-04 Nr. Ū2-19-275 priima  valstybės nuosavybės teise priklausantį Švietimo 

informacinių technologijų centro -13202,31 Eur. 

      Iš kitų šaltinių gautas finansavimas pagal projektą nemokamai  Pienas vaikams – 841,57 Eur. 

Klaipėdos universitetas skyrė lėšų už studentės praktikos atlikimo vykdymą.  

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinė 

laikotarpį pateikiami 20-ojo VSAFAS 4 ir 5 prieduose. 

6. Įsipareigojimai P17 

 

Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro -83254,78 Eur. 

Tiekėjams mokėtina suma5509,21 Eur su darbo santykiais  susiję įsipareigojimai – 29233,80 Eur. 

Sukauptos mokėtinos sumas (atostogų rezervas ) -4851,77 Eur. 

 

 

 



7. Veiklos rezultatų ataskaita  P21, P22 

  

Pagrindinės veiklos pajamos sudaro – 945480,22Eur, iš jų: valstybės biudžeto lėšos – 375768,34 

Eur, savivaldybės biudžeto 522813,80 Eur, ES tarptautinių ir užsienio organizacijų lėšos – 7357,70 

Eur, iš kitų finansavimo šaltinių  - 5579,62 Eur; 

 

Pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro  - 948501,82 

darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 730058,78 Eur;  

nusidėvėjimas ir amortizacija – 42214,20 Eur; 

                      komunalinių paslaugų ir ryšių  - 66296,60 Eur; 

transporto – 10807,63 Eur; 

 kvalifikacijos kėlimo – 3150,44 Eur; 

paprasto remonto ir eksploatavimo -2048,17 Eur; 

                     sunaudotų atsargų -644309,99 Eur; 

socialinių išmokų – 10958,28 Eur; 

 

kitų paslaugų – 17038,09 Eur; 

kitos – 30,0 Eur; 

 

Dėl teisinių ginčų. 

            Mokykla teisinių ginčų neturi. 

Įstaiga finansine nuoma (lizingu) nesinaudoja. 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui,   Karolis Pugačiauskas  

pavaduojantis direktorių  

                          

Pavaduojanti vyr.buhalterę        Viktorija Norkutė 

 

 

 

 

 

 

     


