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                                I. BENDROJI DALIS 

 

            Girdžių  pagrindinė mokykla įregistruota  2000m.rugsejo  1 d., registro Nr.034736               

kodas 190918272, steigėjas Jurbarko rajono savivaldybės taryba. Pagrindinė veikla švietimo                               

paslaugų tiekimas. 

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1d. ir baigiasi gruodžio 31 d. 

Mokykla kontroliuojamų , asocijuojamų ar kitaip administruojamų subjektų neturi. 

Mokykla turi  priešmokyklinę. 

Per 2014 m. pirmą  ketvirtį  mokykloje vidutiniškai dirbo 37 darbuotojai.  
Mažėjant gimstamumui rajone, taip pat jaunoms šeimoms išvykstant į užsienį, ženkliai sumažėjo 

mokyklinio amžiaus vaikų . 

                Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto per apyskaitinį laikotarpį pokyčių 

nebuvo. 

        Sprendimų dėl teisinių ginčų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo. 

        Reikšmingų įvykių per ataskaitinį laikotarpį nėra.   

 

                               II. APSKAITOS POLITIKA 

 

         Mokyklos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. 

Ataskaitų straipsnių kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimus nėra. 

Mokykla apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą 

reglamentuojančius teisės aktus: 

    -Viešojo sektoriaus apaskaitos ir finansinės atskaitomybės standarta; 

- LietuvosRespublikos buhalterinės apskaitos įstatymas; 

- LietuvosRespublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas 

- Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais. 

 

   Mokyklos apskaitos politikoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti mokyklos 

vykdomas ūkines operacijas ir objektyviai atspindėti įstaigos finansinę būklę bei veiklos rezultatus 

   Mokykla tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi apskaitos 

principais, kurie yra nurodyti 1 VSAFAS  “Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas” 

            1. Subjekto 

            2. Veiklos tęstinumo 

            3. Periodiškumo 

            4. Pastovumo 

            5. Piniginio mato 



            6. Kaupimo 

            7. Palyginimo 

            8. Atsargumo 

            9. Neutralumo 

          10. Turinio viršenybės prieš formą. 

 

 

Mokyklos apskaita tvarkoma taikant dvejybinį įrašą. 

Apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginį 

vienetą – litą. 

Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba. 

 Atskirų apskaitos objektų  (materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto, atsargų, pinigų, 

įsipareigojimų, nemokamai gauto turto, atidėjinių, nuomos, pajamų ir sąnaudų) apskaitosprincipai, 

įvertinimo būdai ir metodai nustatyti atitinkamą objektą reglamentuojančiose įstaigose apskaitos 

politikos skyriuose. 

                                

                                                  III  PASTABOS       

 

1. 1,3  III.5eil. sukauptas gautinas sumas sudaro gautinos sumos is savivaldybės-127351Lt. 

2. 2,Pinigai ir ekvivalentai –einamojoje saskaitoje likutis-908,00Lt. 2%-parama 

530,00Lt.pinigų likutis nuompinigių sąskatoje-58,00Lt. 

3. 3.Finasinių įsipareigojimų eilutėje parodytas sumas sudaro  darbo užmokestis  su 

atsotogų rezervu 116395Lt.  Tiekėjams  moketinos sumos; 

     Komunalines paslaugas-4680,28Lt.is jų; AB,,Lesto’’-   2236,95Lt. UAB,,Imlitex- 1667,89Lt.         

     UAB,,Jurbarko vandenys’’-775,44Lt. 

      Ryšių paslaugos -418,65Lt.iš jų;  AB,,Teo-     384,50Lt. UAB,,Omnitel’’- 34,15Lt. 

Kitos prekės -25,09Ltiš jų; Mes ir Mūras’’-  25,09Lt. 

Kvalifikacijos kėlimas-115,50Lt.iš jų;     Jurbarko Švietimo centras-27,00Lt.     Z.Bilotienei  

už kursus  kvalifikacijos -88,50Lt 

 

   Kitos paslaugos -1146,54Lt.iš jų; Všį ,,Priešgaisrinių paskaugų garantas’’-176,18Lt.      

VŠĮ,,Plačiajuostis internetas-302,50Lt. UAB,,Paunksnis’’-217,00Lt. UAB,,Tauragės regiono 

atliekų tvarkymo centras’’-246,66Lt       UAB,,Saugumas LT-145,00Lt.      UAB,,Rudagys’’-

60,00Lt. 

     Socialinė parama pinigais-4812,57Lt.iš jų  UAB,,Jurbarko autobusų parkas mokinių 

pavežėjimas-4812,57Lt 

 

4. 4,Finansavimo sumos  detalizuojamos  pagal 20-ojo  VSAFAS 4 priedo  formą 

(aiškinamojo  rašto 1priedas) 

5.  5II 11 eil..nuo 2014metų sausio 1d.nebekaupiamas atostogų rezervas kas mėnesį.Likutis 

keliasi  iki metų pabaigos  . 

 

 

Direktorė                                                                                                        Janė Pocienė 

 

Buhalterė                                                                                                        Aušra Petrauskienė 

 

 

 

 

Aušra Petrauskienė, tel. (8 447) 49975 


