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I. BENDROJI DALIS 
 

1. Kazlų Rūdos savivaldybės Plutiškių vidurinė mokykla (toliau — Mokykla) yra viešasis 
juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su savo pavadinimu. Mokyklos buveinės 
adresas: Mokyklos g. 4, Plutiškių k., Kazlų Rūdos savivaldybė, Lietuvos Respublika. 

2. Mokykla yra biudžetinė įstaiga,  įregistruota 1995 m. gegužės 31 d. VĮ Registrų centre, 
rejestro Nr. 021136, kodas 190398964, steigėjas — Kazlų Rūdos savivaldybės taryba. Pagrindinė 
veiklos rūšis — švietimas. 

3. Mokyklą kontroliuojantis subjektas yra Kazlų Rūdos savivaldybės administracija. 
Mokykla neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų. 

4. Mokyklos funkcijos:  
4.1. vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis, 

priešmokyklinio ugdymo programa, atsižvelgdama į vietos ir Mokyklos bendruomenės reikmes, 
taip pat į vaikų ir mokinių poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį; 

4.2. rengia pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas papildančius bei mokinių 
poreikius tenkinančius šių programų modulius, pasirenkamųjų dalykų bei neformaliojo vaikų 
švietimo programas; 

4.3. vykdo priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo, neformaliojo vaikų 
ir mokinių ugdymo programas, mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina geros kokybės 
švietimą; 

4.4. organizuoja ugdymo procesą, mokslo metų pradžia – rugsėjo 1 d.; 
4.5. vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, brandos egzaminus švietimo ir 

mokslo ministro nustatyta tvarka; 
4.6. išduoda mokymosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas 

pasiekimus įteisinančius dokumentus švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka; 
4.7. tenkina ugdytinių ir mokinių saviugdos ir saviraiškos poreikius, laisvalaikio ir 

pramogų kultūros kūrimą, organizuoja mokyklos bibliotekos veiklą, inicijuoja mokinių 
organizacijų, skatinančių mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, puoselėjančių kultūrinę 
ir socialinę brandą, veiklą; 

4.8. teikia socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą, vykdo mokyklos 
nelankymo, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, smurto ir patyčių, 
nusikalstamumo prevenciją, vykdo mokinių sveikatos priežiūrą, profesinio informavimo ir kitokią 
informacinę pagalbą bei minimalios ir vidutinės priežiūros priemones; 

4.9. užtikrina higienos normų, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią 
mokymosi ir darbo aplinką; kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę 
bazę; vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais; 

4.10. organizuoja ugdytinių ir  mokinių maitinimą Mokykloje; 
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4.11. organizuoja  ugdytinių ir mokinių vežiojimą į Mokyklą ir iš jos į namus; 
4.12. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas. 
5. Mokykla struktūrinių padalinių neturi.  
6. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo 45. 
7. Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę Mokyklos veiklą, Mokyklos darbuotojai 

neįžvelgia. 
8. Artimiausiu metu nenumatomas Mokyklos restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas. 
9. Mokyklos finansiniai metai prasideda 2012 m. sausio 1 d., o baigiasi 2012 m. 

gruodžio 31 d. 
10. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais 

vienetais —litais.  
 

II. APSKAITOS POLITIKA 
 

11. Mokyklos buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo 
sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais 
(toliau – VSAFAS). 

12. Mokyklos apskaitos politika aptarta 2011 metų finansinės atskaitomybės aiškinamajame 
rašte. 
 

III. PASTABOS 
 

13. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčiai nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 
2012 m. birželio 30 d. Mokykloje nefiksuojami. 

14. Ataskaitiniu laikotarpiu sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo. 
15. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra. 
16. Atsargų 5657 Lt likutis sudarytas iš savivaldybės biudžeto finansavimo sumų.  
17. Išankstinių apmokėjimų 5376 Lt sumą sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos iš 

savivaldybės biudžeto finansavimo sumų (prenumerata)-486 Lt ir išankstiniai mokėjimai už 
vadovėlius – 4890 Lt. 

18.  Sukauptas gautinas sumas 82774 Lt atitinka: 
18.1. 6907 Lt kreditinis įsiskolinimas už paslaugas ir prekes: 
18.1.1. 1201 Lt kiti šaltiniai; 
18.1.2. 5706 Lt savivaldybės biudžeto;  
18.2. 23769 Lt su darbo santykiais susiję įsipareigojimai bei socialinio draudimo įmokos: 
18.2.1. 14698 Lt valstybės biudžeto; 
18.2.2. 9071 Lt savivaldybės biudžeto; 
18.3.  52098 Lt sukaupta atostoginių suma: 
18.3.1. 38182 Lt valstybės biudžeto; 
18.3.2. 13916 Lt savivaldybės biudžeto. 
19. Kitos gautinos sumos 1761 litai atitinka kompensuotiną sąnaudų iš savivaldybės 

biudžeto finansavimo sumų debetinį įsiskolinimą. 
20. Piniginės lėšos detalizuotos 1 lentelėje: 

1 lentelė 
  Finansavimo šaltiniai 

valstybės savivaldybės ES Kitų šaltinių Už paslaugas Iš viso 
Pinigai 
sąskaitoje 

 1692 944 191 6347  9174 

Pinigai kasoje       
Iš viso 1692 944 191 6347  9174 

 
21.  Informaciją apie finansavimo sumas pateikiame pagal 20-ojo VSAFAS 4 priede 

nustatytą formą: 
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 Finansavimo 
sumos (gautos), 

išskyrus 
neatlygintinai 

gautą turtą 

Finansavimo 
sumų 

pergrupavimas

Neatlygintinai 
gautas turtas

Perduota 
kitiems viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Finansavimo 
sumų 

sumažėjimas 
dė l turto 

pardavimo

Finansavimo 
sumų 

sumažėjimas 
dė l jų 

panaudojimo 
savo veiklai

Finansavimo 
sumų 

sumažėjimas 
dė l jų 

perdavimo ne 
viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Finansavimo 
sumos 

(grąžintos)

 Finansavimo 
sumų (gautinų) 

pasikeitimas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.

Iš valstybės  biudžeto (išskyrus 
valstybės biudžeto asignavimų 
dalį, gautą  iš Europos Sąjungos, 
užsienio valstybių ir tarptautinių 
organizacijų):

18215 643626 5494 642658 24677

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 18215 8100 5494 7717 24092
1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 635526 634941 585

2.

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus  
savivaldybės biudžeto asignavimų  
dalį, gautą  iš Europos Sąjungos, 
užsienio valstybių ir tarptautinių 
organizacijų):

95891 166400 196960 65331

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 91916 35300 65689 61527
2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 3975 131100 131271 3804

3.

Iš Europos Sąjungos, užsienio 
valstybių ir tarptautinių 
organizacijų (finansavimo sumų 
dalis, kuri gaunama iš Europos 
Sąjungos, ne įskaitant finansvimo 
sumų iš valstybės ar savivaldybės 
biudžetų ES  projektams 
finansuoti):

31136 17698 13438

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 31136 17698 13438
3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti
4. Iš kitų šaltinių: 13966 3281 5044 12203

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 9709 700 1947 4199 8157
4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 4257 2581 -1947 845 4046
5. Iš viso finansavimo sumų 128072 813307 36630 862360 115649

Eil. 
Nr.

Finansavimo sumos

Finansavimo 
sumų likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje

Per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo 
sumų likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje

 
 

Finansavimo sumos pagal paskirtį ir finansavimo šaltinius detalizuojamos 3 lentelėje:  
3 lentelė 

Eil. 
Nr.

Finansavimo sumos
Ilgalaikio turto 
likutinė vertė

Atsargos
Išankstiniai 
apmokėjimai

Gautinos 
sumos

Pinigai Iš viso:

1. Iš valstybės biudžeto 17904 4890 1883 24677
1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 17904 4890 1298 24092
1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 585 585

2. Iš savivaldybės biudžeto 55850 5189 486 1761 2045 65331

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 55850 5189 488 61527

2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 486 1761 1557 3804

3. Iš Europos Sąjungos 13438 13438

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 13438 13438

3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti

4. Iš kitų šaltinių: 8157 4046 12203

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 8157 8157

4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 4046 4046

5. Iš viso finansavimo sumų 95349 5189 5376 1761 7974 115649  
 

22. Trumpalaikius įsipareigojimus 82774 Lt atitinka: 
22.1. 1201 Lt įsiskolinimas tiekėjams iš kitų šaltinių; 
22.2. 5706 Lt įsiskolinimas tiekėjams iš savivaldybės biudžeto lėšų; 
22.3. 14698 Lt su darbo santykiais susiję įsipareigojimai moksleivio krepšelio lėšų; 
22.4. 9071 Lt su darbo santykiais susiję įsipareigojimai savivaldybės biudžeto lėšų; 
22.5. 38182 Lt sukauptos atostoginių sąnaudos moksleivio krepšelio lėšų; 
22.6. 13916 Lt sukauptos atostoginių sąnaudos savivaldybės biudžeto lėšų. 
23. Lyginant ataskaitinio laikotarpio finansinę ataskaitą su forma Nr. 4 neatitinka 

kreditorinis įsiskolinimas socialinio draudimo ir pajamų mokesčio. Formoje turi būti: 
Profsąjungos mokestis MK – 0,00 Lt, soc. draudimas 9% SB - 827 Lt, soc. draudimas 30,98% SB– 
2831 Lt, gyventojų pajamų mokestis SB – 882 Lt. 

 
 

Direktorė Irena Kašauskienė 
 
 
Birutė Viščiulienė (8 343) 31 240 


