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2015 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

2015-07-17 Nr. 4.3.-6 

Plutiškės 

 

I. BENDROJI DALIS 
 

1. Kazlų Rūdos savivaldybės Plutiškių gimnazija (toliau — Gimnazija) yra viešasis 

juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su savo pavadinimu. Gimnazijos buveinės 

adresas: Mokyklos g. 4, Plutiškių k., Kazlų Rūdos savivaldybė, Lietuvos Respublika. 

2. Gimnazija 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. Gimnaziją kontroliuojantis subjektas yra Kazlų Rūdos savivaldybės administracija. 

Gimnazija neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų. 

4. Gimnazijos funkcijos:  

4.1. vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis, 

priešmokyklinio ugdymo programa, atsižvelgdama į vietos ir Gimnazijos 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 ikimokyklinio, 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 Gimnazijos 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 Gimnazijos 

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; 
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4.10. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę; 

vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais; 

4.11. organizuoja ugdytinių ir mokinių maitinimą Gimnazijoje; 

4.12. organizuoja ugdytinių ir mokinių vežiojimą į Gimnaziją ir iš jos į namus; 

4.13. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas. 

5. Gimnazija struktūrinių padalinių neturi.  

6. Vidutinis darbuotojų skaičius 2015 metais buvo 46. 

7. Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę Gimnazijos veiklą, Gimnazijos darbuotojai 

neįžvelgia. 

8. Artimiausiu metu nenumatomas Gimnazijos restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas. 

9. Gimnazijos finansiniai metai prasideda sausio 1 d., o baigiasi gruodžio 31 d. 

10. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais 

vienetais – eurais.  

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

11. Gimnazijos buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo 

sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais 

(toliau – VSAFAS). 

12. Gimnazijos apskaitos politika aptarta 2014 metų finansinių ataskaitų aiškinamajame 

rašte. 

 

III. PASTABOS 

 

13. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčiai nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 

2015 m. birželio 30 d. Gimnazijoje nefiksuojami. 

14. Ataskaitiniu laikotarpiu sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo. 

15. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra. 

16. Atsargų 799,49 EUR likutis sudarytas: 

16.1. 377,39 EUR — iš savivaldybės biudžeto finansavimo sumų; 

16.2. 422,10 EUR – iš Valstybės biudžeto (MK lėšos) 

17. Išankstinių apmokėjimų 685,16 EUR sumą sudaro: 

17.1.  203,06 EUR – išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos iš 

savivaldybės biudžeto finansavimo sumų (prenumerata, draudimas); 

17.2.  482,10 EUR – išankstiniai apmokėjimai iš valstybės biudžeto (MK lėšos). 

 

18. Sukauptas gautinas sumas 39013,49 EUR sudaro: 

18.1.  624,28 EUR kreditinis įsiskolinimas už paslaugas ir prekes (savivaldybės biudžeto 

lėšos;  

18.2. 18590,40 EUR su darbo santykiais susiję įsipareigojimai bei socialinio draudimo 

įmokos: 

18.2.1.  17621,21 EUR valstybės biudžeto; 

18.2.2.  969,19 EUR savivaldybės biudžeto; 

18.3. 19798,81 EUR sukaupta atostoginių suma: 

18.3.1. 15828,07 EUR valstybės biudžeto; 

18.3.2. 3970,74 EUR savivaldybės biudžeto. 

19.  Kitos gautinos sumos 143,63 EUR atitinka kompensuotiną sąnaudų iš savivaldybės 

biudžeto finansavimo sumų debetinį įsiskolinimą ir 90,42 EUR permokėto darbo užmokesčio suma. 

20. Trumpalaikius įsipareigojimus 39112,02 EUR sudaro: 

20.1. 722,81 EUR įsiskolinimas tiekėjams iš savivaldybės biudžeto lėšų; 

20.2. 17621,21 EUR su darbo santykiais susiję įsipareigojimai moksleivio krepšelio lėšų; 

20.3. 969,19 EUR su darbo santykiais susiję įsipareigojimai savivaldybės biudžeto lėšų; 
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20.4. 15828,07 EUR sukauptos atostoginių sąnaudos moksleivio krepšelio lėšų; 

20.5. 3970,74 EUR sukauptos atostoginių sąnaudos savivaldybės biudžeto lėšų. 

21. Pinigines lėšas 1783,29 EUR sudaro: 

21.1. 41,31 EUR valstybės biudžeto (mokinio krepšelio) lėšos; 

21.2. 935,74 EUR savivaldybės biudžeto lėšos; 

21.3. 806,24 EUR lėšos iš kitų šaltinių. 

 

Direktorė             Irena Kašauskienė 

 

 

Vyriausioji buhalterė              Birutė Viščiulienė 

 


