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Alytaus Panemunės pagrindinė mokykla (toliau - mokykla) yra savivaldybės 

biudžetinė įstaiga,  kodas 191056771, veiklos pradžia 1988 m. rugsėjo 1 d. .  

Adresas: A. Jonyno g. 10, Alytus, Lietuvos Respublika. 

Steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra Alytaus miesto savivaldybė.  

Mokyklos veiklos rūšys: pradinis, pagrindinis, specialusis ugdymas ir neformalus  

mokinių švietimas.  

Mokykla yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą  bei atsiskaitomąją 

sąskaitą  banke. Ji savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo 

ir mokslo ministro įsakymais, Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais ir mero 

potvarkiais, administracijos direktoriaus ir Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, teisės aktais ir 

mokyklos nuostatais.  

Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo 

ataskaitų rinkinius.  

Mokyklos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 101. Mokyklos 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 112,28 etatai. Mokykloje mokosi 643 mokiniai ir yra 

27 klasių komplektai.  

2012 m. gruodžio mėn. 31 d. biudžetinėje sąskaitoje LT56 7044 0600 0192 7547 

esančioje AB SEB banke piniginių lėšų likutis 0 (nulis) 

2012 m. asignavimų planas, įskaitant patikslinimus buvo 3695,0 tūkst. litų , iš jų: 

- mokinio krepšelio – 2542,8 tūkst. litų; 

- savivaldybės biudžeto – 967,6 tūkst. litų; 

- deleguotų funkcijų (mokinių nemokamas maitinimas) – 164,4 tūkst. Litų 

- mokyklos veiklos pajamos (spec. lėšos)- 20,2 tūkst. litų. 

 Gauti asignavimai ir kasinės išlaidos per 2012 m. sudarė  3687,1 tūkst. litų. Palyginus 

gautus asignavimus ir kasines išlaidas su  ataskaitinio laikotarpio planu sumos neviršija 

patvirtintų planų.  

 Mokėtinų sumų (kreditinis įsiskolinimas) metų pradžiai buvo 68,0 tūkst. litų. 2012 

metų pabaigai yra 53,4 tūkst. litų iš jų  vykdymo terminas daugiau kaip  ir 45 dienos nebuvo. 

Palyginus įsiskolinimą metų pradžiai su metų pabaiga sumažėjo 14,6 tūkst. litų. Didžiąją galį 

kreditinio įsiskolinimo sudaro už komunalines paslaugas. Įsiskolinimas kuris susidarė metų 

pabaigai bus apmokėtas sutartyse numatytais terminais. 

 Gautinų sumų (debetinis įsiskolinimas) metų pradžiai buvo 0,3 tūkst. litų, metų 

pabaigai – 2,0 tūkst. litų. Jis susidarė dėl apmokėtų sumų už spaudos prenumeratą.   

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų mokykla 

neturėjo ir ataskaita yra tuščia.  
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