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Klaipėdos rajono savivaldybės  

biudžeto ir ekonomikos skyriui 

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

PRIE 2020 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ 

RINKINIO 

 

2020-10-23  

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.  

1.2. Darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje -124.  

1.3.Klaipedos r. savivaldybės tarybos sprendimu prijungta Judrėnų Stepono Dariaus pagrindinė 

mokykla ir Pašlūžmio mokykla-daugiafunkcinis centras. 

 

II.APSKAITOS POLITIKA 

 

1. Apskaitos politika  aprašyta 2019 metų metinėje finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame 

rašte. 

 

III.PASTABOS 

 

1.Ilgalaikis turtas. P03 

 

 1.1. Ilgalaikio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro – 1547651,33 Eur; 

 1.2. nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 933,78 Eur;  

     1.2.1. didžiausią dalį įstaigos nematerialiajame turte sudaro programinė įranga ir licencijos;  

1.3. didžiausią materialiojo turto dalį sudaro - pastatai, mašinos ir įrenginiai , kiti statiniai  

1.4. visa per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota amortizacijos ir nusidėvėjimo suma sudaro 57520,75 

Eur  įtraukta į pagrindinės veiklos sąnaudas ir parodyta veiklos rezultatų ataskaitoje;    

Nebaigtoje statyboje ir išankstiniai mokėjimai liko ikimokyklinio ir priešmokyklinio skyriaus 

nebaigtos tvoros panaudotos lėšos(16278,88 Eur.) 

 

 

 

 

 

 



2. Atsargos P08 

  

  

2.1. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai atsargos sudaro 2060,09 Eur, dalis atsargų įsigyta iš biudžeto 

lėšų, gauta nemokamam mokinių maitinimui, gautos pajamos už prekes ir paslaugas ir naudojamos 

įstaigos veikloje.  

2.2. sunaudotų atsargų suma atvaizduota veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos sąnaudose 

ir sudaro 52289,08 Eur (2 priedas, B dalis IX eilutė).  

 2.3 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 viso:16138,86 Eur. 

. 

 

  

 

3. Per vienerius metus gautinos sumos P10 

 

  

3.1. Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro – 58748,62 

Eur.  

3.1.1. sukauptos gautinos sumos sudaro 53559,19 Eur, iš jų: sukauptos finansavimo pajamos iš 

valstybės biudžeto ML (mokinio lėšos ) – 35758,09 Eur, tai yra sukauptas atostogų rezervas ir  26,52 

kreditorinis už seminarus  (Klaipėdos r. švietimo centrui ) SB (savivaldybės lėšos ) 16447,88 Eur; 

sukauptas atostogų rezervas ir tiekėjams mokėtinos sumos 4028,33 Eur (kreditorinis už ryšių 

paslaugas, dyzelinį kurą , elektros energiją), negauti biudžeto asignavimai už paslaugas ir nuomą 

1323,73 Eur  , priskaitytas mokestis ikimokykliniame, priešmokykliniame ir Pėžaičių, Judrėnų, 

Pašlūžmio skyriuose už maitinimą ir išlaikymą švietimo įstaigose  4063,65 Eur ir atstatomos lėšos 

(mokslo paskirties pastate ) -1128,78 Eur. 

 

 

 

4. Pinigai  P 11 

 4.1. . Pavedimų banko sąskaitoje  6790,55 Eur – gautos bet nepanaudotos iš Klaipėdos r. 

savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo 9 programa. Ūkinio pastato stogo remontui 

(audros padariniams atstatyti) 

 4.2. Tėvų lėšų 69,97 Eur, valgyklų suprekiautos lėšos 1349,00 Eur.  Kasoje -161,10Eur. Viso 

8370,62 Eur. 

 

 

5. Finansavimo sumos P12 

 

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

išlaidoms  ir atsargoms 430423,57 Eur, iš jų savivaldybės administracijos 1600 Eur projektų 

vykdymui. Buvo vykdomas projektas „Atvirkščia pamoka“ iš ES lėšų 202,08 Eur ir 4,12 Eur iš 

SB.,5186,06 Eur skirta  ūkinio pastato stogo dangai (audros padariniams likviduoti).. Nemokamai 

gauta turto 20 Eur, Perduota iš Judrėnų mokyklos atsargų (granules) 107,80 Eur ir perduotas turtas 

pagal perdavimo aktą 84771,53 Eur, Pašlūžmio skyrius perdavė turto -103489,30 Eur Viso 

nemokamai gauta turto 188384,33 Eur 

5.2. Valstybės biudžeto ML. 1. Programa – kitoms išlaidoms 548914,74 Eur.. VBD 6700 Eur. 

Savivaldybės administracijos  mokinių nemokamo maitinimo organizavimui- 18314,10 Eur. Finansų 

ministerija -2926,10 Eur (valstybinių egzaminų vykdymui ) iš kurių reikėjo grąžinti 849,36 Eur, 



„Vaivorykštes gimnazija 699,40(egzaminų vykdymui) Eur. Nemokamai gauto turto -17,06 Eur, 

Judrėnų skyrius559,71 Eur ir Pašlūžmio skyrius – 5382,60 Eur Iš viso ;5959,37 Eur . 

5,3 ES nemokamai gauto turto -1,04 Eur. Pašlūžmio skyrius 154873,48  Eur gautos atsargos 941,38 

ir pagal Klaipėdos r. savivaldybes perdavimo aktą -8157,82 Eur, (kompiuteriai) Viso :163972,68 Eur 

 5.3. Iš kitų šaltinių gautas finansavimas pagal projektą nemokamai  Pienas vaikams  -1373,04 Eur. 

ir nemokamai atsargos 1,82 Eur. 

5.4. 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 

 

6.1 Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 56382,03 Eur. 

6.2 Tiekėjams mokėtina suma 8197,75 Eur. 

6.3 Sukauptos mokėtinos sumas (atostogų rezervas ) 48184,28 Eur. 

  

 

 

7. Veiklos rezultatų ataskaita  P21, P22 

  

7.1. Pagrindinės veiklos pajamos sudaro –1082065,37 Eur iš jų: valstybės biudžeto lėšos – 

525796,40 Eur savivaldybės biudžeto 516411,71 Eur. ES tarptautinių ir užsienio organizacijų lėšos 

– 9315,36  Eur, iš kitų finansavimo šaltinių  5608,45 Eur.  Palyginus su praeitų metų laikotarpiu 

pagrindines veiklos pajamos yra didesnes ryšium su dviejų įstaigų prijungimu. 

 

7. 2. pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro -  1071077,65 Eur; 

7.2.1. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 856899,96 Eur; 

7.2.2. nusidėvėjimas ir amortizacija- 57520,75 Eur; 

7.2.3. komunalinių paslaugų ir ryšių  - 59755,88 Eur; 

7.2.4.transporto – 9846,71 Eur; 

7.2.5. kvalifikacijos kėlimo – 1225,54 Eur; 

7.2.6. paprasto remonto ir eksploatavimo – 1209,90 Eur; 

7.2.7. sunaudotų atsargų -52289.05 Eur; 

7.2.8. socialinių išmokų – 15690,10 Eur; 

7.2.9. kitų paslaugų – 16062,82 Eur; 

7.3.0. Kitos  - 65,04 Eur; 

Palyginus su praeitų metų laikotarpiu pagrindines veiklos sąnaudos  yra didesnes ryšium su dviejų 

įstaigų prijungimu. 

 

 

Dėl teisinių ginčų. 

            Mokykla teisinių ginčų neturi. 

Įstaiga finansine nuoma (lizingu) nesinaudoja. 

 

 

Direktorė     Laima Navickienė 

 

  

Vyr. buhalterė       Viktorija Norkutė 

  


