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BENDROJI DALIS 
 

Kelmės rajono Kražių gimnazija yra Kelmės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios 
buveinė -  S.Dariaus ir S.Girėno 2, Kražių miestelyje Visi duomenys apie gimnaziją kaupiami ir 
saugomi Juridinių asmenų registre. Gimnazijos kodas 190093592. Gimnazija turi Karklėnų  
pagrindinio ugdymo skyrių,  Karklėnų kaime Kražių seniūnija ir Pašilės universalųjį daugiafunkcinį 
centrą, Pašilės kaime Kražių seniūnija. Gimnazijos pagrindinė veikla- vidurinis mokymas. ( EVRK 
– 853120). Gimnazijos vidutinis darbuotojų skaičius 77. 

       

PASTABOS 

1. Ilgalaikis turtas. 

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto nebuvo gauta. Per šį laikotarpį ilgalaikio turto nurašyta taip 
pat nebuvo. Priskaičiuotas nusidėvėjimas ilgalaikio nematerialaus ir materialaus turto  29816,67 lt..  

 2.Atsargos 

1-ojo ketvirčio pabaigoje gimnazija medžiagų, žaliavų likutį turėjo už 4633,77 lt. 

3. Išankstiniai apmokėjimai 

Gimnazija 1-ojo ketvirčio pabaigoje išankstinių mokėjimų neturi. 

4. Per vienus metus gautinos sumos 

Tai sukauptas atostogų rezervas 56573,16 lt.:  49352,11 lt mokinio krepšelio lėšų ir 7221,05 lt. 
mokymo aplinkos lėšų. 

 Valstybės biudžeto lėšų sukauptos finansavimo pajamos 92644,98 lt. savivaldybės biudžeto lėšų  
sukauptos finansavimo pajamos 123545,98 lt.  



Kitos gautinos pajamos – tai Kelmės finansų skyriui pervestos atsitiktinės pajamos  už suteiktas 
paslaugas 1142,49 lt ir Kelmės viešoji Žemaitės biblioteka už sunaudotą elektros energiją 59,34 lt. 

 

5.Pinigai ir pinigų ekvivalentai. 

Šį likutį sudaro 101,25 lt. spec. lėšų sąskaitoje, esantis likutis ir 992,16 lt. pavedimų lėšos 
sąskaitoje. 

6. Finansavimo sumos. 

Finansavimo sumas iš valstybės biudžeto sudaro gimnazijos balanse esančio valstybės turto 
likutinė vertė.  Finansavimo sumas iš savivaldybės biudžeto sudaro savivaldybės ilgalaikio turto 
likutinė vertė, atsargų vertė. Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos lėšų sudaro balanse esančio  
turto likutinė vertė. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių - tai pavedimų lėšų piniginės lėšos ir iš jų 
įsigyto turto likutinė vertė.  

7.Įsipareigojimai. 

Ilgalaikių įsipareigojimų gimnazija neturi. 

 Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro mokėtinas darbo užmokestis 106489,79 lt., mokėtinos  
socialinio draudimo  įmokos 30,98% 11118,69 lt. ir mokėtinos sumos tiekėjams 42009,32 lt.  
Tiekėjams mokėtiną sumą sudaro: 617,59 lt. ryšių paslaugos, 10051,79 lt. skola už degalus ir 
remontą mokykliniam autobusui, 1641,17 lt. už prekes,  199,00 lt. komandiruočių išlaidoms, 
1550,00 lt.  kvalifikacijos kėlimą,  802,48 lt. už kitas paslaugas, 3789,04 lt. už komunalines 
paslaugas, 1658,90 lt maisto gamybos išlaidoms padengti, 18387,35 lt už mokinių pavėžėjimą, 
3312,00 lt už maisto produktus nemokamam mokinių maitinimui. Darbuotojų nepanaudotų 
atostogų rezervas yra 56573,16 lt. lieka toks pat kaip ir 2013.12.31., kadangi atostogų rezervą 
skaičiuojame vieną kartą metų pabaigoje.  

8. Pagrindinės veiklos pajamos 

Per 2014 m. I ketvirtį  pagrindinės veiklos finansavimo pajamos sudaro 695559,75 lt., pagrindinės 
veiklos kitos pajamos sudaro 0 lt.  

9. Pagrindinės veiklos sąnaudos 

Per 2014 m. I-ą ketvirtį sąnaudos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui sudarė 527616,30 lt, 
priskaičiuota ilgalaikio turto nusidėvėjimo 29816,67 lt, komunalinėm paslaugoms ir ryšiams 
42247,53 lt, komandiruočių 299,20 lt., transportui 19901,01 lt, kvalifikacijos kėlimui 2350,00 lt,  
sunaudota atsargų už 2559,71 lt. kitoms paslaugoms 2041,78 lt. mokinių pavėžėjimo paslaugos 
40167,15 lt., mokinių nemokamo maitinimo – 28560,40lt.,( kurias sudaro maisto produktų išlaidos 
25964,00 lt. ir maisto ruošimo išlaidos 2596,40 lt.) 
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