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PAKRUOJO RAJONO ŽEIMELIO GIMNAZIJA 
Biudžetinė įstaiga, Vytauto Didžiojo g. 8, 83376 Žeimelio mstl., Pakruojo r. sav.,   

tel. / faks.(8 421) 45 022,  el. p.  zvmokykla@takas.lt, https://www.žeimeliogimnazija.lt 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190067284 

  _   _________________________________________________________ _____________  

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 prie 2015 m. finansinės atskaitomybės 

I. BENDROJI DALIS 
 

Pakruojo r. Žeimelio gimnazija  yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios steigėjas - 
Pakruojo rajono savivaldybės taryba, įregistruota juridinių asmenų registre įregistruota  1995 m.  
kovo 2 d. Įstaigos kodas 190067284. Buveinė - adresas Vytauto Didžiojo g. 8, Žeimelis, Pakruojo r. 
Mokyklos direktorė - Vilma Kaminskienė. Vidutinis darbuotojų skaičius 2015 metais – 60. 
 Įstaigos  finansiniai metai prasideda sausio 1d. ir baigiasi gruodžio 31d. Finansinėse 
ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti eurais. 

Mokyklos veiklos tikslas – plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, bendrąsias 
ir esmines dalykines kompetencijas, būtinas tolesniam mokymuisi, profesinei karjerai ir 
savarankiškam gyvenimui. Mokyklos veiklos uždaviniai – teikti mokiniams kokybišką, pradinį, 
pagrindinį išsilavinimą, tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, teikti 
mokiniams reikiamą pagalbą, užtikrinti sveiką ir saugią mokymosi aplinką. Mokykla yra viešas 
juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos respublikos 
įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir nuostatomis. Ataskaitos 
teikiamos žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų.  

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

II.1. Teisės aktai, kuriais vadovaujantis tvarkoma buhalterinė apskaita 
 
   Finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės 
apskaitos, Viešojo sektoriaus finansinės atskaitomybės, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės standartais, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais 
reglamentuojančiais viešojo sektoriaus finansinės atskaitomybės sudarymo tvarką. 
 Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis 
sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. 
 Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžioje 
knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, 
palyginimo principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais 
atvejais išsami.  
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II.2. Finansinių ataskaitų atitikimas VSAFAS 
 Parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS reikalavimus. 
 

Ilgalaikis nematerialusis turtas 

Nematerialusis turtas 

 Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo 
savikaina. Finansinės būklės ataskaitoje jis parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš 
įsigijimo savikainos atimant sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimo sumą.  

 Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Likvidacinė vertė 
nenustatoma.  

 Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto naudingo tarnavimo laikas. 

Eil. 
Nr. 

Turto grupė Naudingo tarnavimo laikas (metais) 

1. Programinė įranga ir licenzijos 1 
 

Ilgalaikis materialusis turtas 
 Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka 
ilgalaikio materialiojo turto apibrėžimą ir visus jo pripažinimo kriterijus. Įsigytas ilgalaikis 
materialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje užregistruojamas įsigijimo savikaina. 
Finansinės būklės ataskaitoje ilgalaikis materialusis turtas parodomas įsigijimo savikaina atėmus 
sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo sumą. Nustatyta ilgalaikio materialiojo turto minimali 
vertė nuo kurios turtas pripažįstamas ilgalaikiu materialiuoju turtu yra 500 Eur. Ilgalaikio 
materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu.  
Likvidacinė vertė nenustatoma.  
        Nustatytas toks kiekvienos turto grupės turto naudingo tarnavimo laikas vadovaujantis 
Žeimelio vidurinės mokyklos direktoriaus įsakymu 2012 m. vasario 29 d. Nr. 113-V . 

 Nustatytas toks kiekvienos turto grupės turto naudingo tarnavimo laikas: 

Eil. 
Nr. 

Ilgalaikio materialiojo turto grupė 
Naudingo tarnavimo 

laikas (metais) 
1. Žemė Nenustatoma 
2. Pastatai  15-100 
3. Infrastruktūros ir kiti statiniai 15-60 
4 Transporto priemonės 4-6 
5. Mašinos ir įrenginiai 3-10 
6. Baldai ir biuro įranga 4-8 
7.  Kita ilgalaikis materialusis turtas 1-15 

 
Atsargos 

Atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina,  Finansinės būklės ataskaitoje 
parodytos įsigijimo savikaina. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų 
atsargų savikainą, taikomas konkrečių kainų įkainojimo metodas. 

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Naudojamo inventoriaus 
apskaita tvarkoma nebalansinėje sąskaitoje kiekine ir vertine išraiška. 

Finansinis turtas 

 Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, 
nustatytos   17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 12 priedas. Pirmą 
kartą pripažindama finansinį turtą, įstaiga įvertina jį įsigijimo savikaina. 



 3 

Gautinos sumos 

 Gautinos sumos registruojamos tada, kai įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą 
finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai. Gautinos 
sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. 

Finansavimo sumos 

            Finansavimo pajamos – finansavimo sumų, gautų arba gautinų iš visų finansavimo šaltinių, 
dalis, panaudota per ataskaitinį laikotarpį viešojo sektoriaus subjekto turėtoms sąnaudoms 
kompensuoti. Finansavimo sąnaudos – viešojo sektoriaus subjekto per tam tikrą laikotarpį suteiktos 
ar teiktinos finansavimo sumos kitam viešojo sektoriaus subjektui iš savo pajamų arba viešojo 
sektoriaus subjekto suteiktos ar teiktinos finansavimo sumos ne viešojo sektoriaus subjektui iš savo 
pajamų arba iš gautų ar gautinų finansavimo sumų. 

Finansiniai  įsipareigojimai 
 
 Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. 
Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami: 
 a) ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai - amortizuota savikaina; 
 b) trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai - įsigijimo savikaina. 
 Įsipareigojimai apskaitoje registruojami pagal sąskaitas faktūras, perdavimo ir priėmimo 
aktus, žiniaraščius, buhalterines pažymas ar kitus, juos pagrindžiančius dokumentus.      

 
Pajamos 

 

 Pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą. Pajamos negali būti pripažintos, jei 
negalima patikimai įvertinti sąnaudų. Pagal palyginimo principą pajamos ir sąnaudos susijusios su 
ta pačia ūkine operacija ar įvykiu, yra pripažįstamos tą patį ataskaitinį laikotarpį. Pajamų 
pripažinimo sąlygos taikomos kiekvienai pajamų grupei atskirai. Visos pajamos veiklos rezultatų 
ataskaitai sudaryti skirstomos į: 
 1. pagrindinės veiklos; 
 2. kitos veiklos; 
 3. finansinės ir investicinės veiklos. 
 Pajamos apskaitoje registruojamos 7 klasės sąskaitų plano sąskaitose. 

 

Sąnaudos 
 

 Sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo 
padarytos – kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, t. y. parduodamos prekės arba suteikiamos 
paslaugos, atliekami veiksmai vykdant priskirtas funkcijas, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. 
Registruojamos sąnaudos yra grupuojamos pagal Pašvitinio pagrindinės mokyklos veiklą ir sąnaudų 
pobūdį. Sąnaudos apskaitoje registruojamos 8 klasės sąskaitų plano sąskaitose. 
                                                                            

        Segmentai 
             Viešojo sektoriaus subjektas patvirtina apskaitos politiką informacijai apie segmentus 
pateikti atskirame subjekto finansinių ataskaitų rinkinyje arba viešojo sektoriaus subjektų grupės 
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinyje. Pagal šią politiką nustatomi segmentų išskyrimo bei 
pajamų, sąnaudų, turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų ir pinigų srautų priskyrimo prie jų 
kriterijai. Pajamų, sąnaudų, turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų ir pinigų srautų priskyrimas 
prie segmento reikalingas, norint pateikti informaciją apie segmentui tenkančias sąnaudas. 
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III. PASTABOS 
A. ILGALAIKIS TURTAS 

I. Ilgalaikis nematerialusis turtas (Finansinės būklės ataskaita A.I. ) 

P03    „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarp į“ 

 
  Nematerialiojo turto per ataskaitinį laikotarpį Žeimelio gimnazija neįsigijo ir 

nenurašė. Nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje buvo 1051,61 Eur. Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 
1051,61 Eur. Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje –  0,00 Eur.. 

 
 

II. Ilgalaikis materialusis turtas (Finansinės būklės ataskaita A.II. ) 

P4 „Ilgalaikio materialiojo turto balansin ės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarp į“ 

 
Pakruojo r. Žeimelio gimnazija per ataskaitinį laikotarpį naujo ilgalaikio materialaus 

turto nepirko ir nenurašė. 
Pagal Pakruojo r. savivaldybės 2015-02-25 perdavimo priėmimo aktą Nr. TPA-18-(13.2) 

gautas IMT, kurio įsigijimo vertė 656,02 Eur. Šio turto 85 % finansavimo yra iš Europos regioninės 
plėtros fondo, 25 % - Lietuvos valstybės biudžeto lėšos. 

Pagal Pakruojo r. savivaldybės 2015-10-27 ilgalaikio materialiojo turto remonto (ar) 
statybos darbų (esminio pagerinimo)verčių perdavimo ir priėmimo aktą Nr. TPA-65-(13.2) 
Žeimelio gimnazija perėmė remonto ir (ar) statybos darbų, atliktų vadovaujantis Pakruojo rajono 
savivaldybės tarybo 2013 m. spalio 16 d. sprendimu Nr. T-274 „Dėl Pakruojo rajono projektų 
finansuotinų iš Europos sąjungos fondų ir Lietuvos respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal 
valstybės ir regioninių projektų sąrašus, sąrašo patvirtinimo“ 368000 Eur vertę, kuri įvardinta 
esminiu pagerinimu. Esminio pagerinimo finansavimo šaltiniai: 266987,91 Eur – ES lėšos, 
47115,51 Eur – valstybės biudžeto lėšos, 53323,74 Eur savivaldybės lėšos, 573,19Eur – kitų 
šaEurinių lėšos.  

Per ataskaitinį laikotarpį  priskaičiuota 23110,85 Eur amortizacijos suma. Ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje IMT likutinė vertė sudarė 821019,93 Eur. Iš jų  įsigyto iš: 

• valstybės lėšų – 58729,79 Eur. 
• ES lėšų – 266301,62 Eur. 
• savivaldybės lėšų – 495392,43 Eur. 
•  kitų šaltinių – 596,09 Eur.  

            Ilgalaikio  materialiojo turto vertės pasikeitimas 12-ojo VSAFAS 1 priedas. 

 
   B. BIOLOGINIS TURTAS (Finansinės būklės ataskaita B. ) 

Biologinio turto Pakruojo r. Žeimelio gimnazija neturi. 

C. TRUMPALAIKIS TURTAS 

I. Atsargos (Finansinės būklės ataskaita C.I.2 ) 

P08 „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarp į“ 

Pakruojo r. Žeimelio gimnazija  ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų turėjo už 
363,06  Eur. Iš jų: 

 dyzelinis kuras mokykliniam autobusui – 318,97 Eur., 
  maisto produktai – 44,09 Eur. 
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Per 2015 metus  Pakruojo rajono Žeimelio gimnazija nemokamai gavo atsargų : 
• Pagal Pakruojo r. savivaldybės 2015-02-11 perdavimo priėmimo aktą Nr. S-39 gauta 

savivaldybės turto (leidinių) už 2,18 Eur.  
• Pagal 2015-02-25 Pakruojo rajono suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro perdavimo 

priėmimo aktą Nr. S-201 gauta nemokamos literatūros (finansavimo šaltinis - valstybė) 
už 3,16 Eur. 

• Pagal 2015-04-02 perdavimo priėmimo aktą  Nr.S-106 iš Pakruojo rajono suaugusiųjų ir 
jaunimo švietimo centro buvo gauta turto už 14,93 Eur.  

• Pagal 2015-05-13 perdavimo priėmimo aktą  Nr.S-141 iš Pakruojo rajono suaugusiųjų ir 
jaunimo švietimo centro  buvo gauta turto už 1,40 Eur. 

•  Pagal 2015-08-25 Pakruojo rajono suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro perdavimo 
priėmimo aktą Nr. S-184 gauta nemokamos literatūros  už 25,74 Eur.  

• Pagal 2015-11-16 perdavimo priėmimo aktą  Nr. S-247 iš Pakruojo rajono suaugusiųjų ir 
jaunimo švietimo centro  buvo gauta turto už 23,38 Eur. 

• Pagal 2015-11-23 perdavimo priėmimo aktą  Nr. 50-3 iš Pakruojo rajono savivaldybės 
buvo gauta turto, kurio finansavimo šaltinis yra valstybės lėšos, už 22,64 Eur. 

• Pagal 2015 m. balandžio 8 d. ir 2015 m. birželio 15 d. knygų priėmimo aktus  iš labdaros 
fondo „Auginkime ateitį“ buvo gauta turto už 118,83 Eur. Tai grožinės literatūros 
knygos mokyklos bibliotekai. 

Visos įsigytos ir nemokamai gautos atsargos buvo panaudotos įstaigos veikloje.   
   

II. Išankstiniai apmok ėjimai (Finansinės būklės ataskaita B.II ) 
 

P09    „Informacija  apie išankstinius apmokėjimus“ 

Išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 428,40 Eur. Tai:  
• 80,17 Eur už prenumeratą AB ''Lietuvos paštas '' ; 
• 37,98 Eur UAB „Naujoji šiluma“ už katilinės išperkamosios nuomos palūkanų 
sąnaudas ir 8,82 UAB ‚Lukioil Baltija“ už dyzelinį kurą. 
 

III. Per vienerius metus gautinos sumos (Finansinės būklės ataskaita III. ) 

P10  „Informacija  apie per vienerius metus gautinas  sumas“ 

                 Informacija apie per vienerius metus  gautinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS 12 priede. 

Eil. 
Nr. 

Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto 
Paskutinė ataskaitinio 
laikotarpio diena (Eur) 

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio 

diena (Eur) 
Pokytis, Eur 

1. Sukauptiems atostoginiams 24762,75 23756,82 1005,93 
2. Tiekėjams už suteiktas paslaugas 531,34 3074,68 -2543,34 

  3. Soc. draudimo įmokos 0 0 0 
4. Išmokos darbuotojams 0 0 0 
 IŠ VISO:  26831,50 -1537,41 

 
2015-12-31 per vienerius metus gautinų sumų, lyginant su 2014-12-31, sumažėjo 1,5 tūkst. Eur. 

            

V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai  (Finansinės būklės ataskaita V. ) 

P11  pastaba “ Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus 

 2015 m. gruodžio 31 d. įstaigos banko sąskaitose buvo 3214,79 Eur: 

• LT594010045600252610 -  0,00 Eur biudžeto lėšų; 
• LT344010045600018320 – 238,21 Eur; 
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• LT2240100456000252694 – 976,58 Eur; 
• LT5940100456000283650 – 2000,00 Eur.  
 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai pateikti 17-ojo VSAFAS 8 priede. 
 

D. FINANSAVIMO SUMOS (Finansinės būklės ataskaita D.I,II,IV ) 

P12    „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir j ų pokyčiai per ataskaitinį laikotarp į“ 

Finansavimo sumos (gautos) per ataskaitinį laikotarp į : 

1. iš valstybės biudžeto gauta – 445700,55 Eur. Iš jų:  
• 414033,00 Eur - mokinio krepšelio lėšos. 
• 24407,05 Eur - specialiosios tikslinės dotacijos valstybės biudžeto lėšos, skirtos 

socialinei paramai mokiniams (nemokamas maitinimas). 
• 122,50 Eur –egzaminų vertinimo lėšos. 
• 7138,00 Eur – mokytojų išeitinėms ir MMA didinimui skirtos lėšos. 
2015 m. gauta neatlygintinai iš valstybės biudžeto turto  už  47286,87 Eur. Tai nemokamai 

gautos atsargos ir gimnazijos pastato esminio pagerinimo darbai. 
Panaudota valstybės biudžeto lėšų: 

 Savo reikmėms panaudota 453787,97 Eur. Iš jų 8014,47 Eur priskaičiuota  amortizacija, už 
72,95 Eur panaudota nemokamai gautų atsargų (leidinių) . 445700,55 Eur  panaudoti įstaigos 
veiklai: darbo užmokesčiui,  soc. draudimui, kitų paslaugų ir prekių įsigijimui, mokinių pažintinei 
veiklai, mokytojų kvalifikacijos kėlimui, IKT diegimui.  

2.     iš savivaldybės biudžeto gauta – 205573,00 Eur pagal patvirtintą 2015 m. biudžeto 
sąmatą. Iš šios sumos 7915,00 Eur - IMT įsigijimui. Neatlygintinai gauta 53323,74 Eur – tai 
gimnazijos pastato esminio pagerinimo darbai. 

Panaudota biudžeto lėšų::  
  Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas nusidėvėjimas – 10943,25 Eur. Finansavimų 
sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veikloje -  197993,05 Eur - panaudota darbo užmokesčiui,  
soc. draudimui, kitų paslaugų ir prekių įsigijimui, transporto, ryšių bei komunalinėms paslaugoms.  

3. iš Europos Sąjungos biudžeto nemokamai gauta finansavimo – 267562,51 Eur. Tai 
266987,91 Eur  gimnazijos pastato esminio pagerinimo darbai, kompiuteris (557,61 Eur) ir 
leidiniai už 16,99 Eur.  
    Panaudota savo veikloje 4092,19  Eur. Tai: 4075,20Eur IMT nusidėvėjimas, 16,99 Eur 

atsargų panaudojimas. 
4. iš kitų šaltinių gauta finansavimo  už 4795,75 Eur. Neatlygintinai gauta turto už 660,29 

Eur. Tai  nemokamai gauti leidiniai ir knygos mokyklos bibliotekai. 
Panaudota kitų šaltinių lėšų: 

Priskaičiuotas IMT, įsigyto iš kitų šaltinių, nusidėvėjimas – 77,93 Eur, nemokamai 
gautų atsargų (87,10 Eur) iš kitų šaltinių panaudojimas savo veiklai ir 2226,54 Eur panaudoti  
apmokėti už  prekes, paslaugas bei leidinių prenumeratą. 

 
Informacija apie finansavimo sumų liku čius pagal šaltinį, tikslinę, paskirtį pateikta šioje lentelėje: 

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje, Eur, cnt 

Paaiškinimas 

Valstybės biudžetas 58729,79 IMT, kurio įsigijimo šaltinis yra valstybės lėšos, likutinė vertė 
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

Viso : 58729,79  

477937,51 IMT, kurio įsigijimo šaltinis yra savivaldybės biudžeto lėšos, likutinė 
vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

Savivaldybės 
biudžetas 

318,97 Atsargos, nupirktos iš biudžeto lėšų. 

 46,77 Išankstinis apmokėjimas UAB „Naujoji šiluma“ 

Viso: 478303,25  
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ES biudžetas 266301,62 IMT, kurio įsigijimo šaltinis yra ES lėšos, likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje 

Viso: 266301,62  
596,09 IMT, įsigyto iš kitų šaltinių, likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje 
Kiti šaltiniai 

3220,95 Išankstinis apmokėjimas AB „Lietuvos paštas“ už prenumeratą, 
kreditorinis įsiskolinimas ir pinigai banke pavedimų ir 2% sąskaitose 

Viso: 3817,04  
Iš viso:   807151,70 20-ojo VSAFAS 4 priedas  

           
   Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę, paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį 
laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“  4, 5 prieduose. 

 

E. ĮSIPAREIGOJIMAI 

P14    „Įsipareigojimai atsirandantys iš finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto pardavimo sutarčių“  

Žeimelio gimnazijos įsipareigojimai, atsirandantys iš  finansinės nuomos (lizingo) 
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 17454,92 Eur. Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 
– 8723,57 Eur, ilgalaikiai įsipareigojimai nuo vienerių iki penkerių metų – 8731,35 Eur. Šie 
įsipareigojimai yra už 2009 m. UAB „Naujoji šiluma“ atliktą Žeimelio vidurinės mokyklos dujų 
katilinės renovaciją. Pagal 2009 m. rugpjūčio  20 d.  su UAB „Naujoji šiluma“ pasirašytą  sutartį  
Nr.2009-06 ir  sąskaitą  faktūrą  Nr. NHA – 2009070 (2009-12-22)  projekto vertė yra 66202,00 
Eur.  Pagal sutartį mokykla įsipareigojo su UAB „Naujoji šiluma“ atsiskaityti iki 2017 m. gruodžio 
1 dienos. 

P17    „Informacija  apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas  sumas“ 

Žeimelio gimnazijos trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 
25338,18 Eur. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu jie sumažėjo  1,8 tūkst. Eur. 

Lentelėje pateikiamos 2015-12-31 tiekėjams mokėtinos  sumos pagal ekonominės 
klasifikacijos  straipsnius: 

Eil. 
Nr. 

Tiekėjo pavadinimas 
Mokėtina 

suma, 
Eur, cnt 

Išlaidų ekonominės 
klasifikacijos  

straipsnis 

1. AB "Lietuvos dujų tiekimas" 124,16 2.2.1.1.1.20 
2. AB "Lesto" 115,18 2.2.1.1.1.20 
3. UAB "Energijos tiekimas" 149,36 2.2.1.1.1.20 
4. UAB „Daivida“ (bendrabučio mityba) 62,00 2.2.1.1.1.01 
5. AB "TEO LT" 6,63 2.2.1.1.1.05 
6. UAB „SRS servisas“ (pavedimų lėšų) 74,01 2.2.1.1.1.10 
  531,34  

 

2014-12-31 tiekėjams mokėtinų sumų mokykla turėjo už 3074,68 Eur, o ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje – 531,34 Eur. Mokėtinos sumos 2015-12-31, lyginant su 2014-12-31 
buvusiomis mokėtinomis  sumomis,  sumažėjo 5,8 karto.  

 

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai  (Finansinės būklės ataskaita II.10)  

Žeimelio gimnazija 2015-12-31 su darbo santykiais  susijusių įsipareigojimų neturėjo.  
 
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai  (Finansinės būklės ataskaita II.12 ) 

Žeimelio gimnazijos kiti  trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje buvo 44,08 Eur. Tai mokėtinos  sumos UAB „Sanitex“ už mokamo maitinimo maisto 
produktus. 
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Sukauptos mokėtinos sumos 24762,75 Eur -  tai atostoginių sąnaudos. Paskutinę 
praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną atostoginių sąnaudos buvo 23756,82 Eur. Ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje sukauptos mokėtinos  sumos, lyginant su 2014-12-31, padidėjo 1,0 tūkst. 
eurų.. 

P21  „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ 
 
  Šias, 2452,57 Eur pajamas, sudaro 30 % maitinimo antkainis. Visos surinktos 

antkainio lėšos buvo pervestos Pakruojo rajono savivaldybės finansų skyriui. Grąžinti asignavimai 
buvo panaudoti apmokėjimui už prekes ir kitas paslaugas. 2014 m. antkainio ir nuomos lėšų buvo 
surinkta 2201,11 Eur . 2015 m. antkainio lėšų surinkta 251,46 Eur daugiau. 

 
P02 „Pagrindinės veiklos sąnaudos“ 

 
P22 „Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos“ 

 
Pakruojo r. Žeimelio gimnazija per ataskaitinį laikotarpį patyrė 1867183,80 Eur darbo 

užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų.  
Eil. Nr.  Sąnaudos 2015.12.31 (Eur) 2014.12.31 (Eur) 

1. Darbo užmokesčio 419192,43 412994,43 
2. Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio 129593,77 127779,38 
 Iš viso: 548786,20 540773,81 

 
Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 

sąnaudų patirta 8,0 tūkst. Eur daugiau, nei 2014 m.  
 

  2015 metų pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 2289007,12 Eur. 
• Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 548786,20 (DU- 419192,43 Eur, socialinio 

draudimo – 129593,77 Eur); 
• Nusidėvėjimo ir amortizacijos – 23110,85 Eur; 
• Komunalinių paslaugų ir ryšių – 27495,87 Eur (šildymas –12911,65 Eur, elektra – 10192,68 

Eur, vanduo – 2102,57 Eur, ryšiai -1638,90 Eur, šiukšlių vežimas 590,07 Eur); 
• Transporto – 19200,61 Eur (11501,21 Eur kuro įsigijimas, 7698,70 Eur - mokyklinių 

autobusų remontas ir draudimas); 
• Kvalifikacijos kėlimo – 2035,49 Eur; 
• Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina –43353,84 Eur. Iš jų 24407,05 Eur maisto prekės 

nemokamam mokinių maitinimui;  
• Kitų paslaugų – 3155,86 Eur (el. dienyno priežiūra, mokinių pažintinė veikla, kopijavimo 

paslaugos, mokyklos valgyklos įrenginių aptarnavimas ir patikra, maisto atliekų išvežimas). 

2015 m. patirtos sąnaudos, %

Transporto išlaikymo
2,88%

Kvalifikacijos k ėlimo
0,31% Sunaudotų atsargų

6,50%

Kit ų paslaugų
0,47%Nusidėvėjimo

3,46%

Komunalini ų 
paslaugų ir ryši ų

4,12%

Darbo užmokesčio ir 
soc. draudimo

82,26%
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Paveikslėlyje pateiktos 2015 m. patirtos sąnaudos procentine išraiška. Didžiąją dalį, 
net 82,26 % visų sąnaudų, sudaro darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos. 

Sąnaudų, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, patirta 4,2 tūkst. Eur daugiau. 
Žemiau pateiktoje lentelėje palyginimui pateiktos 2014 ir 2015 metais patirtos sąnaudos ir jų 
pokytis (Eur). 

 
Sąnaudų pavadinimas 2015-12-31 2014-12-31 Pokytis  

Darbo užmokesčio ir soc. draudimo 548.786 540.774 8.012 

Nusidėvėjimo 23.111 20.300 2.810 

Komunalinių paslaugų ir ryšių 27.496 35.069 -7.574 

Transporto išlaikymo 19.201 17.534 1.666 

Kvalifikacijos kėlimo 2.035 2.256 -221 

Sunaudotų atsargų 43.354 42.846 508 

Kitų paslaugų 3.156 4.162 -1.006 

Viso: 667.139 662.942 4.196 
 

P02 „Pinigų srautų ataskaita“ 
 

Pinigų srautų ataskaitoje pateikiamas pinigų judėjimas per ataskaitinį laikotarpį. 

 Įplaukos: 
1. iš valstybės biudžeto – 445700,55 Eur pagal patvirtintą 2015 m. biudžeto sąmatą. 

• 1455900,00 Eur - (mokinio krepšelis); 
• 7138,00 Eur - mokytojų išeitinėms ir MMA didinimui skirtos lėšos. 
• 24407,05 Eur -  specialiosios tikslinės dotacijos valstybės biudžeto lėšos, skirtos 

socialinei paramai mokiniams (nemokamas maitinimas); 
• 122,50 Eur – už egzaminų vertinimą. 

2. iš savivaldybės biudžeto – 205573,00 Eur pagal patvirtintą 2015 m. biudžeto 
sąmatą. 

3.  iš spec. lėšų – 2452,57 Eur.  
4.  iš kitų šaltinių – 4595,38 Eur.  

 
Paveikslėlyje pateiktos pinigų srautų įplaukos 2015 m. 

 
Pinigų srautų ataskaitoje išmokos sudaro 647793,52 Eur. Iš jų : 

• Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 548372,35 Eur; 

Pinigų srautai. Įplaukos 2015 m., Eur, cnt

205573,00

4595,38 2452,57

445700,55

0

500000

Iš valstybės biudžeto Iš savivaldybės biudžeto Iš kitų šaltinių Už suteiktas paslaugas
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• Komunalinių paslaugų ir ryšių – 29991,54 Eur; 
• Transporto – 19150,00 Eur; 
• Kvalifikacijos kėlimo – 2035,49 Eur; 
• Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 42600,92 Eur; 
• Kitų paslaugų ir kitos – 3574,22 Eur; 
• Sumokėtos palūkanos irkitės išmokos – 2069,00 Eur; 
• Finansinės nuomos (lizingo) apmokėjimas – 7915,00 Eur. 

 
             Paveikslėlyje pateiktos pinigų srautų išmokos 2015 m. 

Pinigų srautai. Išmokos 2015 m. Eur, cnt.

29.991,54

19.150,00

2.035,49

42.600,92

2.574,22

2.069,00

548.372,35

7.915,00

Darbo užmokesčio ir soc. draudimo

Komunalinių paslaugų ir ryšių

Transporto išlaikymo

Kvalifikacijos kėlimo

Sunaudotų atsargų

Kitų paslaugų

Sumokėtos palūkanos

Finansinės nuomos (lizingo) apmokėjimas

 
 

2015 m. lyginant su 2014 m. grynųjų pinigų sumažėjo 2612,98 Eur. 
 

P23 „Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas“ 
 

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas 2015-12-31 yra 2069,19 Eur. Tai 
priskaičiuotos IMT  palūkanų sąnaudos. 

 
  P24 „Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) 
įsipareigojimus eurais ir užsienio valiutomis“  
 
 Įsipareigojimų dalis eurais ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 42793,10 Eur (2014 
metais – 52544,36 Eur. Tai tiekėjams mokėtinos sumos ir sukauptos mokėtinos  sumos. 
 

 

 

Direktorė     Vilma Kaminskienė 

 

Buhalterė     Elita Bronislava Gaurilovienė 














