
LIUDVINAVO KAZIO BORUTOS VIDURINĖ MOKYKLA

Aiškinamasis raštas
2011 m. I ketvirčio

I. Bendroji dalis

1.  Liudvinavo  Kazio  Borutos  vidurinė  mokykla  (toliau  vadinama  Mokykla)  yra 
viešasis  asmuo,  turintis  sąskaitas  banke  ir  antspaudą  su  Lietuvos  valstybės  herbu  ir  savo 
pavadinimu.  Mokyklos  veiklos  sritis  yra  švietimas.  Mokyklos  buveinės  adresas:  A. 
Juozapavičiaus  g.  3,  Liudvinavas,  Marijampolės  savivaldybė,  Lietuvos  Respublika.  Įstaigos 
kodas: 190398811.

2. Mokykla yra biudžetinė įstaiga finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės 
biudžeto ir savivaldybės biudžeto.

3. Mokyklos savininkė yra Marijampolės savivaldybė. Mokyklos savininko teises ir 
pareigas įgyvendina Marijampolės savivaldybė,  kuri koordinuoja mokyklos veiklą,  tvirtina ir 
teisės  aktų  nustatyta  tvarka  keičia  mokyklos  nuostatus,  priima  sprendimą  dėl  mokyklos 
buveinės pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

4. Mokykla turi du skyrius - Valavičių skyrių ir ikimokyklinio ugdymo skyrių.
5. Vidutinis  darbuotojų  skaičius  yra  80  iš  kurio  sudaro:  43  pedagogai,  37  kiti 

darbuotojai.
6. Mokyklos veiklą ateityje gali paveikti vaikų gimstamumas, emigracija.
7. Mokykla teikia ataskaitas už 2011 m. I ketvirtį.

II. Apskaitos politika

8. Apskaitos  politika  yra  aprašyta  2010  m.  metinių  finansinių  ataskaitų 
aiškinamajame rašte. (Žr. Aiškinamasis raštas prie 2010 m. finansinių ataskaitų).

III. Pastabos

9. Per  pirmą  ketvirtį  mokykla  gavo  iš  valstybės  biudžeto  finansavimo  sumų  už 
291297  Lt,  iš  kurių  nepiniginiam  turtui  sudarė  16437  Lt  –  iš  jo  nemokamam  maitinimui 
15974,72 Lt, kitoms išlaidoms 274860 Lt.

10. Per pirmą ketvirtį mokykla gavo iš savivaldybės biudžeto finansavimo sumų už 
204971 Lt, iš kurių nepiniginiam turtui sudarė 70919 Lt, kitoms išlaidoms 134052 Lt.

11. Per pirmą ketvirtį mokykla gavo finansavimo sumų iš kitų šaltinių už 2029 Lt, iš 
kurių už papildomą vaikų vežimą miuziklo rengimui 168 Lt, tiekėjų parama 5 % - 1860,98 Lt.

12. Per ataskaitinį laikotarpį mokykla nemokamai gavo ūkinio inventoriaus (knygų) 
už 315,85 Lt, kurios buvo finansuotas iš Europos Sąjungos lėšų už 250,92 Lt, valstybės lėšų 
39,86 Lt,  kitų šaltinių 25,07 Lt, pagal projektą „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“ 
gauta baldų už 8532,92 Lt, kurių 7252,98 Lt sudarė ES lėšos, 1279,94 Lt valstybės lėšos, ūkinio 
inventoriaus už 4604,05 Lt, kurių 3913,44 Lt sudarė ES lėšos, 690,61 Lt valstybės lėšos.

13. Per ataskaitinį laikotarpį mokykla nemokamai gavo ilgalaikio turto už 2032,80 Lt 
iš kurrio 1727,88 Lt sudarė ES lėšos, 304,92 Lt valstybės lėšos.
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