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 PANEVĖŽIO GAMTOS MOKYKLA 
  

 

 

Aiškinamasis raštas prie ataskaitų 2018 m. gruodžio 31 d. 

2019 03 28 

1.Bendroji dalis 

 
Panevėžio gamtos mokykla , įmonės kodas 190862717, adresas –Smėlynės g.171.   

įregistruota 1994 m. rugsėjo 29 d., rejestro Nr.016552, įstaigos kodas 190862717. 

Gamtos mokykla ( toliau – mokykla) yra biudžetinė, pelno  nesiekianti savivaldybės įstaiga . 

Mokyklos pagrindinė veiklos sritis yra kultūrinis , sportinis ir rekreacinis švietimas. Vaikai ugdomi 

pagal neformaliojo švietimo programas. Vykdoma švietimui būdingų paslaugų veikla. 

Uždaviniai ir funkcijos: ugdyti savarankiškas ir kūrybingas asmenybes, atsakingus 

piliečius, tautos kultūros perėmėjus ir tesėjus; papildyti, praturtinti ir pagilinti bendrąjį ugdymą, 

tenkinti mokinių poreikių įvairovę, derinti bendrojo formaliojo ir neformaliojo ugdymo turinius. 

           Mokykla finansuojama iš valstybės ir savivaldybės biudžetų. Taip pat gauna lėšų už 

ekskursijas, parduotus gyvūnu, paaukotas lėšas, paramos. Visos šios lėšos naudojamos pagrindinei 

veiklai organizuoti. 

           Mokyklos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 

 
                            

2. Apskaitos politika. 

 
            Mokyklos apskaitos politika yra aprašyta ir pateikta prie 2018 metų balanso. 

Atliekant 2017 01 01 apskaitos duomenų per skaičiavimus iš litų į eurus susidarė skirtumas 

0,01eur. Šis skirtumas parodytas finansinės būklės ataskaitoje ankstesnių metų perviršio ar deficito 

sąskaitoje, todėl ankstesnių metų sukauptas perviršis padidėjo nuo 1844,56 eur iki 1844,57 eur.  

Skirtumas dėl apskaitoje eurais užregistruotų, bet apmokamų litais perskaičiavimo grynųjų eurų ir 

litų apyvartos laikotarpiu nesusidarė, nes tokių operacijų nebuvo vykdoma, todėl veiklos rezultatų 

ataskaitoje finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų dėl euro įvedimo nepatirta. 

 
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 

 

Pastabos. P03 

 
             Ataskaitoje ilgalaikis turtas rodomas likutine verte. Per ataskaitinį laikotarpį likutinė vertė sumažėjo, 

kadangi buvo skaičiuojama amortizacija ir nusidėvėjimas. 

Pastaba: P03  

Programinės įrangos savikaina 1452,01 

Programinės įrangos amortizacija 399,39 

Likutinė vertė 1052,62 Eur 

Pastaba: iš savivaldybės biudžeto gauta programinės įrangos už 1052,62 eur.  

Pastaba: P03  

Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina 12234,12 

Kito nematerialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas 12234,12 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,  Smėlynės g.171 , LT-37540 Panevėžys,Tel. 8 45 577521 Faks. 8 45 577521 , 

el.paštas pgamtosmokykla@gmail.com  

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190862717 
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Likutinė vertė 0,00 Eur 

Pastaba: P04  

Negyvenamų pastatų savikaina 25174,71 

Negyvenamų pastatų sukauptas nusidėvėjimas 13714,71 

Likutinė vertė 11460,00 Eur 

Pastaba: esminis pagerinimas (biudžetas-stogas-krosnis) už 1686,93 eur.  

Pastaba: : esminis pagerinimas (paslaugų lėšos-krosnis) už 908,07 eur.  

Pastaba: P04  

Kitų statinių įsigijimo savikaina 28050,65 

Kitų statinių sukauptas nusidėvėjimas 11164,66 

Likutinė vertė  16885,99 Eur 

Pastaba: iš savivaldybės biudžeto gautas ilgalaikis turtas už 3963,34 eur.  

Pastaba: iš valstybės biudžeto gautas ilgalaikis turtas už 13268,55 eur.  

Pastaba: P04  

Kultūros paveldo savikaina 25857,85 

Kultūros paveldo statinių vertės padidėjimas  25605,99 

Kultūros paveldo sukauptas nusidėvėjimas 22763,84 

Likutinė vertė 28700,00 Eur 

Pastaba: iš savivaldybės biudžeto esminis pastato pagerinimas už 86525,558 eur.  

Pastaba: iš valstybės biudžeto esminis pastato pagerinimas už 289731,45 eur.  

Pastaba: P04  

Kitų mašinų ir įrengimų įsigijimo savikaina 2282,65 

Kitų mašinų ir įrengimų sukauptas nusidėvėjimas 2062,45 

Likutinė vertė 220,20 Eur 

Pastaba: P04  

Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina 9460,36 

Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas 8660,44 

Likutinė vertė 799,92 Eur  

Pastaba: P04  

Baldų įsigijimo savikaina 5249,27 

Baldų sukauptas nusidėvėjimas 3470,24 

Likutinė vertė 1779,03 Eur 

(144,44 spec.lėšos) 

Pastaba: P04  

Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina 1801,43 

Kitos biuro įrangos sukauptas nusidėvėjimas 1751,17 

Likutinė vertė   50,26 Eur 

Pastaba: P04  

Kito ilgalaikio turto įsigijimo savikaina   19852,81 

Kito ilgalaikio turto sukauptas nusidėvėjimas 19222,71 

Likutinė vertė 630,10 Eur 

Pastaba: nurašytas ilgalaikis materialusis turtas už 792,98 eur  

Pastaba: P07  

Biologinis turtas 1927,00 

Iš viso: 1927,00 Eur 

Pastaba: P08  

Medžiagų likutį sudaro:   iš savivaldybės (biudžeto)                           5138,73 

 iš savivaldybės (projekto)                           1206,33 

 iš NVŠ krepšelis    837,58 

 iš spec. programų lėšų    349,16 

 iš kt. šaltinių (parama)    351,55 

Iš viso:   7883,35 Eur 

Pastaba: P09 Iš savivaldybės (biudžeto) prenumerata                         222,31 

   222,31 Eur 

Pastaba: P10   
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Sukauptos gautinos sumos: Valstybės (biudžeto) tiekėjams                                 770,00 

 sukauptos atostoginių sąnaudos 

(biudžetas) 

                             10812,85 

 sukauptos soc. draudimo 30,98 % 

sąnaudos (biudžetas) 

                              3288,39 

 nepanaudotas likutis spec. programų                                 438,55 

Iš viso:                             15309,79 Eur 

 Pastaba: P11  

Pinigai ir pinigų ekvivalentai  

Paslaugų:    692,14 

spec. lėšos    692,14 

Pavedimų:  3353,30 

įplaukos už paslaugas    133,04 

2 %   3220,26 

Iš viso:   4045,44 Eur 

  

Pastaba: P17  

Mokėtinas tiekėjams:  

Ryšių paslaugos: spec. programų lėšos     0,28 

Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos (NVŠ) 770,00 

Iš viso:              770,27 Eur 

Pastaba: P17  

Sukauptos atostoginių sąnaudos: iš savivaldybės biudžeto  10812,85 

Sukauptos valstybinio soc. draudimo įmokos:  3288,39 

Iš viso:              14101,24 Eur 

Pastaba: P18  

Tikrosios vertės rezervas (pastatas paveldo)                25605,99 

Spec. lėšų turto likutinė vertė                 144,44 

Spec. lėšų atsargos   350,20 

Spec. lėšų likutis banke                 692,14 

Sukauptas spec. lėšų likutis                 438,55 

 

 
           27231,32 Eur. 

Pastaba: P12   

Gautos finansavimo sumos   

Iš valstybės biudžeto: ilgalaikio turto likutinė vertė (biudžeto )                 13268,55 

Iš savivaldybės: ilgalaikio turto likutinė vertė (biudžeto )                 19467,51 

Iš savivaldybės: ilgalaikio turto likutinė vertė   (projekto)                 588,16 

Iš savivaldybės: Prenumerata (biudžetas) 221,31 

Iš savivaldybės: atsargos (biudžeto) 5138,73 

Iš savivaldybės: atsargos  (projekto)  1206,33 

Iš savivaldybės:  atsargos (NVŠ) 837,58 

Iš viso:                                                 40728,17 Eur 

Pastaba: P12   

Iš kitų šaltinių: ilgalaikio turto likutinė vertė (parama)                  299,86 

Iš kitų šaltinių: ilgalaikio turto likutinė vertė (2 %)                  1295,24 

Iš kitų šaltinių: ilgalaikio turto likutinė vertė (paslaugų)                  908,07 

Iš kitų šaltinių: atsargos (parama)   351,55 

Iš kitų šaltinių: biologinis turtas                                               1927,00 

Iš kitų šaltinių (įplaukos už 

paslaugas) 

nepanaudota  133,04 

Iš kitų šaltinių 2% nepanaudota 3220,26 

Iš viso:  8135,02 Eur 
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  VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  

 

 

Pastaba: P21     

Pagrindinės veiklos kitos 

pajamos  

             3230,00 

Iš viso:              3230,00 Eur 

Pastaba: P22   

Darbo užmokesčio sąnaudos: iš valstybės (biudžeto) 500,00 

 iš valstybės (biudžeto laikinieji 

darbai) 

833,78 

 iš   savivaldybės (biudžeto) 158134,88 

 iš  savivaldybės (biudžeto 

terminuota sutartis) 

14380,39 

 iš savivaldybės (biudžeto 

laikinieji darbai)  

    452,17 

 iš savivaldybės (biudžeto-sukaupti 

atostoginiai) 

   3741,86 

Soc. draudimo sąnaudos: iš valstybės (biudžeto) 30,48%       200,00 

 iš valstybės (biudžeto laikinieji 

darbai) 31,88 % 

       265,81 

 iš   savivaldybės (biudžeto) 

30,48% 

     48151,94 

 iš  savivaldybės (biudžeto 

terminuota sutartis)  

31,88 % 

          4584,46 

 iš savivaldybės (biudžeto 

laikinieji darbai) 31,88 % 

           144,16 

 iš savivaldybės (biudžeto-

sukaupta sodra) 

         1158,55 

 iš savivaldybės (biudžeto) įmokos  

iki MMA 

             52,72 

Ligos pašalpų sąnaudos: iš savivaldybės (biudžeto)                 474,29 

 iš savivaldybės (biudžeto)                 400,00 

Iš viso:    233475,01 Eur 

Pastaba: P22   

Ilgalaikio turto amortizacijos sąnaudos: 

 iš savivaldybės (biudžeto)     2623,92 

 iš savivaldybės  (projekto)      465,48 

 iš kitų šaltinių (parama) 200,04 

 iš kitų šaltinių (2%) 184,92 

 iš spec. programų lėšų 34,80 

Iš viso:       3509,16 Eur 

Pastaba: P22   

Elektros energijos sąnaudos: iš savivaldybės (biudžeto)     1848,35 

Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos:           iš savivaldybės (biudžeto)       330,28 

Ryšių sąnaudos: iš savivaldybės (biudžeto)     500,00 

Ryšių sąnaudos: iš spec. programų lėšų 230,83 

Kitos komunalinės paslaugos: iš savivaldybės (biudžeto)                 808,22 

Iš viso:       3717,68 Eur 

Pastaba: P22   

Komandiruočių sąnaudos: iš spec. programų lėšų 589,90 

 iš kitų šaltinių (2 %) 41,00 
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PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 

Pastaba: P02               

Išmokos biudžeto darbo užmokesčio ir socialinio draudimo:              228602,83 Eur. 
Iš valstybės biudžeto                  700,00 

Iš valstybės biudžeto (laikinieji darbai)                1099,59 

Iš savivaldybės biudžeto  226206,91 

Iš savivaldybės biudžeto (laikinieji darbai)    596,33 

Išmokos iš savivaldybės biudžeto komunalinių paslaugų ir ryšių:       3739,90 Eur. 

Biudžetas: ryšių        500,00 

Spec. programų : ryšių        230,56 

Biudžetas: komunalinių paslaugų     5633,33 

Pastaba: iškelta į prekes (kuras-malkinė mediena)   -2623,99  

Išmokos komandiruočių:     630,90 Eur. 

Spec. programų: komandiruočių 589,90 

2 % 41,00 

Išmokos kvalifikacijos kėlimui:     119,77 Eur. 
Spec. programų: kvalifikacijos kėlimui 119,77 

Išmokos paprastojo remonto ir eksploatavimo: 2121,08 Eur. 

Biudžetas: paprastojo remonto ir eksploatavimo 2900,00 

Pastaba: iškelta į ilgalaikį turtą (ilgalaikio turto esminis pagerinimas (stogo  ir 

krosnies remontas)) 

-1686,99 

Paslaugų lėšos: paprastojo remonto ir eksploatavimo (ilgalaikio turto esminis 

pagerinimas (krosnies remontas)) 

908,07 

Išmokos atsargų įsigijimui: 17210,12 Eur. 

Biudžetas: atsargų įsigijimui 4710,00 

Biudžetas: atsargų įsigijimui (atkelta iš komunalinių paslaugų (kuras-malkinė 

mediena) 

2623,99 

Spec. programų: atsargų įsigijimui 427,24 

Iš viso:  630,90 Eur 

Pastaba: P22   

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos: iš spec. programų lėšų          119,77 

Iš viso:          119,77 Eur 

Pastaba: P22   

Paprastojo remonto ir eksploatavimo iš savivaldybės (biudžeto) 1213,07 

Iš viso:  1213,07 Eur 

Pastaba: P22   

Sunaudotų atsargų savikaina: iš savivaldybės (biudžeto) 8168,55 

 iš savivaldybės (projekto) 5616,88 

 iš NVŠ (krepšelis) 3620,00 

 iš spec. programų lėšų 709,30 

 biologinis turtas 629,50 

 iš kt. šaltinių (parama) 1821,38 

 iš įplaukų už paslaugas 97,90 

Iš viso:       20663,51 Eur 

Pastaba: P22   

Kitų paslaugų sąnaudos: iš savivaldybės (biudžeto) 3416,81 

 iš savivaldybės (projekto) 522,01 

 iš NVŠ (krepšelis) 482,60 

 iš kt. šaltinių (2 %) 145,00 

 iš kt. šaltinių (parama) 125,97 

 iš kt. šaltinių (paslaugų lėšos) 77,73 

 iš spec. programų lėšų 1102,22 

Iš viso:         5872,34 Eur 
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Spec. programų likučio: atsargų įsigijimui 443,84 

Projektai: atsargų įsigijimui 4489,75 

NVŠ: atsargų įsigijimui 4417,40 

Kitų šaltinių (paslaugų lėšos) 97,90 

Išmokos kitų paslaugų įsigijimui: 5880,58 Eur. 

Biudžetas: kitų paslaugų įsigijimui 3416,81 

Spec. programų: kitų paslaugų įsigijimui 1110,46 

Projektai: kitų paslaugų įsigijimui 522,01 

Projektai: kitų paslaugų įsigijimui NVŠ 482,60 

Kitų šaltinių (2 %) 145,00 

Kitų šaltinių (parama) 125,97 

Kitų šaltinių (paslaugų lėšos) 77,73 

 
  

Direktorė                                                                                                            Regina Kliminskienė 

 

 

 

Vyr. buhalterė                                                                                                      Rima Stašelienė 

 

 

 

 

 

R.Stašelienė , tel. 8 45- 57 75 21; 868538545 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


