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I. BENDROJI INFORMACIJA 

Jonavos Neries pagrindinė mokykla - viešasis juridinis asmuo, priklausantis 

Jonavos rajono savivaldybei ir veikiantis kaip savivaldybės biudžetinė įstaiga, mokyklos 

kodas 195093984, adresas Kauno g. 53, Jonava. Įstaigos pagrindinės veiklos kodas pagal 

ekonominių veiklos rūšių klasifikatorių 853110, pagrindinė veiklos pavadinimas pagal 

ekonominių veiklos rūšių klasifikatorių – bendrasis pagrindinis ugdymas. Ugdymas 

teikiamas dieninės, eksterno ir individualaus mokymo namuose formomis.  

 Neries pagrindinė mokykla  neturi kontroliuojamų ar asocijuotųjų subjektų.  

 Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį 84.  

 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

1. Finansinių ataskaitų forma 

 

1.1. Jonavos Neries pagrindinė mokykla tvarko buhalterinę apskaitą ir sudaro finansines 

ataskaitas pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, 

Biudžeto sandaros įstatymą ir kitus teisės aktus. Duomenys pateikti metinėse finansinėse 

ataskaitose, aiškinamajame rašte atitinka VSAFAS. 

 

2. Finansinių ataskaitų valiuta 

 

2.1. Finansinėse ataskaitose pateikti duomenys išreikšti  Lietuvos Respublikos piniginiais 

vienetais – litais. 

 

3. Ilgalaikio nematerialiojo turto apskaita 

 

3.1. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-jame VSAFAS  pateiktą 

sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. 

3.2. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas 

įsigijimo savikaina.  



3.3. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas 

ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą 

amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.  

3.4. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą 

nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Tam tikro 

nematerialiojo turto vieneto amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai 

turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio, kai 

naudojamo nematerialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas 

perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto 

nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos. 

3.5. Nematerialiajam turtui taikomi nematerialiojo turto amortizacijos normatyvai, 

patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

4. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita 

 

4.1. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis 

atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS 12 standarte nustatytus ilgalaikio 

materialiojo turto pripažinimo kriterijus. 

4.2. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas 

VSAFAS. Į smulkesnes grupes ilgalaikis materialusis turtas skirstomas pagal mokyklos 

poreikį.  

4.3. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje 

registruojamas įsigijimo savikaina. 

4.4. Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam 

skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose. 

4.5. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas finansinėse ataskaitose 

rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. 

4.6. Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą 

turto naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas 

pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos.  

Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojamo ilgalaikio 

materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, 

nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, 

lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos. 

4.7. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai 

proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo 

normatyvus, patvirtintus teisės aktų nustatyta tvarka.   

4.8. Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukauptas 

nusidėvėjimas ir, jei yra, nuvertėjimas nurašomi. Pardavimo pelnas ar nuostoliai 

parodomi atitinkamame veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje.  



4.9. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripažįstami 

esminiu turto pagerinimu, jei padidina turto funkcijų apimtį arba pailgina turto naudingo 

tarnavimo laiką, arba iš esmės pagerina jo naudingąsias savybes. Šių darbų verte 

didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ir (arba) patikslinamas likęs 

turto naudingo tarnavimo laikas; jei nepripažįstama esminiu pagerinimu, tai šių darbų 

vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis. 

 

5. Finansinio turto apskaita 

 

5.1. Finansinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS 

„Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. 

5.2. Trumpalaikiam finansiniam turtui  yra priskiriama per vienerius metus gautinos 

sumos ir pinigai ir jų ekvivalentai 

5.3. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.  

5.4.Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra 

trumpalaikės, likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai ir lengvai iškeičiamos į 

žinomą pinigų sumą. Tokių investicijų terminas neviršija trijų mėnesių, o vertės pokyčių 

rizika yra labai nedidelė. 

 

6. Atsargų apskaita 

 

6.1. Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“. 

6.2. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, 

o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja galimo 

realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.  

6.3. Atsargos gali būti nukainojamos iki grynosios galimo realizavimo vertės tam, kad jų 

balansinė vertė neviršytų būsimos ekonominės naudos ar paslaugų vertės, kurią tikimasi 

gauti šias atsargas pardavus, išmainius, paskirsčius ar panaudojus.  

6.4. Kai atsargos (taip pat ir nebaigtos vykdyti sutartys) parduodamos, išmainomos ar 

perduodamos, jų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo 

pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos. Atsargų 

sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų 

būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba 

pardavimu susijusi operacija. 

6.5. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti 

inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė (ir 

vertinė) apskaita turi būti tvarkoma nebalansinėse sąskaitose nustatyta tvarka.  

 

 

 



7. Finansavimo sumų apskaita 

 

7.1. Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame VSAFAS 

„Finansavimo sumos“. 

7.2. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus kriterijus.  

7.3. Finansavimo sumos – viešojo sektoriaus subjekto iš valstybės ir savivaldybių 

biudžetų, kitų išteklių fondų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti 

arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas viešojo sektoriaus subjekto įstatuose 

nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir viešojo 

sektoriaus subjekto gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas 

lėšas viešojo sektoriaus subjekto išlaidoms dengti ir paramos būdu gautą turtą. 

7.4. Gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: 

7.4.1. finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti; 

7.4.2. finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. 

7.5. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti gaunamos kaip nemokamai gautas 

ilgalaikis turtas arba atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti ilgalaikiam arba 

trumpalaikiam nepiniginiam turtui įsigyti. 

7.6. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio 

išlaidoms (negautoms pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis 

kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, 

nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.  

7.7. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos 

finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis 

susijusios sąnaudos. 

7.8. Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos 

sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems subjektams, 

mažinamos gautos finansavimo sumos.  

7.9. Gautos ir perduotos privataus sektoriaus subjektams finansavimo sumos, įskaitant 

suteiktas subsidijas, registruojamos kaip sąnaudos, kartu pripažįstant finansavimo, kuris 

buvo skirtas  šiam tikslui, pajamas. 

7.10. Apskaitoje finansavimo sąnaudomis perduotos sumos pripažįstamos tik tuomet, kai 

įstaiga kitus viešojo sektoriaus subjektus finansuoja  savo uždirbtomis lėšomis. 

 

8. Finansinių įsipareigojimų apskaita 

 

8.1. Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame 

VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ajame VSAFAS 

„Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir įvykiai pasibaigus 

ataskaitiniam laikotarpiui“, 19-ajame VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir 



kitos turto perdavimo sutartys“ ir 24-ajame VSAFAS „Išmokos darbuotojams ir pensijų 

planai“. 

8.2. Jonavos Neries pagrindinės mokyklos visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi 

į ilgalaikius ir trumpalaikius. Ilgalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama:  

ilgalaikiai atidėjiniai; ilgalaikės finansinės skolos; kiti ilgalaikiai įsipareigojimai. 

Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama: ilgalaikių atidėjinių 

einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai; ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų 

dalis; trumpalaikės finansinės skolos; pervestinos finansavimo sumos; pervestinos sumos 

į biudžetus ir kitiems subjektams; mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla; kiti 

trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai. 

8.3. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. 

Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:  

 8.3.1.susiję su rinkos kainomis – tikrąja verte;  

 8.3.2.  iš suteiktų garantijų kilę finansiniai įsipareigojimai – tikrąja verte; 

 8.3.3. kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina; 

 8.3.4. kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina. 

 

9. Pajamų apskaita 

 

9.1. Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 9-ajame VSAFAS 

„Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos”, 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-

ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. 

9.2. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos 

tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. 

Registruojant visas su finansavimo pajamų pripažinimu susijusias operacijas, būtina 

nurodyti, kokios valstybės funkcijos ir kurios programos vykdymui buvo pripažintos 

finansavimo pajamos, panaudojant detalizuojančius požymius arba sukuriant 

subsąskaitas. 

9.3. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kad Jonavos 

Neries pagrindinė mokykla gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima 

patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai  gali patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu 

susijusias sąnaudas.  

9.4. Pajamomis laikoma tik pačios įstaigos gaunama ekonominė nauda  ir apskaitoje 

registruojamos kaip gautinos ir mokėtinos sumos. 

9.5. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį 

laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos viešosios paslaugos, atliekami 

darbai ar parduodamos prekės ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.  

 

 

 



10. Sąnaudų apskaita 

 

10.1. Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS 

„Sąnaudos  

10.2. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo 

principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, 

neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį 

padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos 

ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos 

sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. 

10.3. Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų 

suma.  

10.4. Jonavos Neries pagrindinė mokykla kiekvienais metais pagal paskutinės dienos 

būklę apskaičiuotas sumas mokėti už kasmetines atostogas pripažįsta sąnaudomis. 

Jonavos Neries pagrindinės mokyklos apskaitoje darbuotojams mokėti už kasmetines 

atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis tolygiai per visą darbo laiką, 

darbuotojui išėjus atostogų, šia suma yra mažinamos sukauptos sąnaudos.  

 

11. Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai 

 

11.1. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turto ir įsipareigojimų, taip pat pajamų ir 

sąnaudų tarpusavio užskaita negalima, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS 

reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz., dėl draudiminio įvykio patirtų sąnaudų užskaita 

atliekama su gauta draudimo išmoka).   

11.2. Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius 

rezultatus. Apskaitos principų ir apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio 

laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte. 

 

12. Apskaitos politikos keitimas 

 

12.1. Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos 

politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. 

12.2. Jonavos Neries pagrindinė mokykla pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba 

gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti įvairių ataskaitinių laikotarpių finansines 

ataskaitas.  

 12.3. Įstaiga  pasirenka ir taiko apskaitos politiką remdamasi nuostatomis, pateiktomis 1-

ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. Ūkinių operacijų ir ūkinių 

įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo 

sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos 

politikos keitimu. 



 

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

 

3.1. Finansinės būklės ataskaitoje pateikti šie duomenys: 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialaus turto vertė 3189811,12 

Lt, iš jų: 

3.1.1. Pastatų likutinė vertė – 2502241,63 Lt, jų įsigijimo savikaina – 4030207,03 

Lt, sukauptas nusidėvėjimas –  1527965,40 Lt; 

3.1.2. Mašinų ir įrenginių likutinė vertė – 60988,31 Lt, jų įsigijimo savikaina – 

130135,80 Lt, sukauptas nusidėvėjimas – 69147,49 Lt; 

3.1.3. Baldų ir biuro įrangos likutinė vertė – 147093,99 Lt, jų įsigijimo savikaina 

– 432346,45 Lt, sukauptas nusidėvėjimas – 285252,46 Lt; 

3.1.4. Kitą ilgalaikį materialų turtą sudaro bibliotekos fondai – 479487,19 Lt. 

Ilgalaikis nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 13-uoju VSAFAS 

„Ilgalaikis nematerialusis turtas“.  

3.1.5. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio nematerialaus turto vertė 

1489,92 Lt, iš jų įsigijimo savikaina – 2958,02 Lt, sukaupta amortizacija – 1468,10 Lt. 

Atsargos apskaitomos vadovaujantis atsargų apskaitos metodais ir taisyklėmis 

nustatytomis 8- ajame VSAFAS „Atsargos“. 

3.1.6. Išankstinių apmokėjimų suma 2322,50 Lt, kurią sudaro kitos ateinančių 

laikotarpių  sąnaudos -1063,17 Lt., laikraščių prenumeratos  bei draudimo paslaugos; 

išankstiniai mokėjimai tiekėjams – 1259,33 Lt., AB  Lietuvos paštas laikraščių 

prenumeratą  – 1176,49 Lt., AB TEO ryšio paslaugos - 82,84 Lt. 

3.1.7. Sukauptas gautinas sumas – 191211,88 Lt sudaro tiekėjams mokėtinos 

sumos 53157,16 Lt (UAB Bitė ryšio paslaugos -63,43 Lt., AB Šilumos tinklai – 46613,26 

Lt., AB Lesto -3118,18 Lt., AB Lietuvos dujos – 1250,79 Lt., UAB Elektrum Lietuva – 

2111,50 Lt.,) ir  mokėtina socialinio draudimo suma 35,78 Lt suma. 

3.1.8. Pinigų likutis paramos lėšų banko sąskaitoje 6662,95 Lt.  

 

3.1.9. Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto likutis ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje 558749,08 Lt, iš jų ir finansavimo sumos nepiniginiam turtui 558666,24 Lt., 

finansavimo sumos kitoms išlaidoms 82,84 Lt. 

3.1.10. Finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto likutis ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje sudaro 2581143,70 Lt, iš jų finansavimo sumos nepiniginiam turtui 

2578904,04 Lt ir finansavimo sumos kitoms išlaidoms 2239,66 Lt. 

3.1.11. Finansavimo sumų iš kitų šaltinių likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

7454,74 Lt, iš jų finansavimo sumos nepiniginiam turtui 6340,64 Lt ir finansavimo 

sumos kitoms išlaidoms 1114,10 Lt. 



3.1.12. Finansavimo sumų iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 52372,78 Lt, iš jų finansavimo 

sumos nepiniginiam turtui 51505,09 Lt ir finansavimo sumos kitoms išlaidoms 867,69 Lt. 

3.1.13. Sukauptas gautinas sumas – 191211,88 Lt sudaro tiekėjams mokėtinos 

sumos 53157,16 Lt (UAB Bitė ryšio paslaugos -63,43 Lt., AB Šilumos tinklai – 46613,26 

Lt., AB Lesto -3118,18 Lt., AB Lietuvos dujos – 1250,79 Lt., UAB Elektrum Lietuva – 

2111,50 Lt.,); mokėtina socialinio draudimo suma 35,78 Lt suma; sukauptos atostoginių 

sąnaudos – 105374,05 Lt bei atostoginių valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos 

– 32644,89 Lt.  

3.1.14. Einamųjų metų perviršis – 928,51 Lt. 

 

3.2. Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikti šie duomenys: 

Pagrindinės veikos pajamos – 3246239,72 Lt, kurias sudaro: 

3.2.1. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto sudaro 2324728,66 Lt sudaro 

panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos už 

145546,58 Lt ir kitoms išlaidoms pajamos – 2179182,08 Lt. 

3.2.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto 896910,87 Lt sudaro 

panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti 

pajamos už 101754,44 Lt ir kitoms išlaidoms pajamos – 795156,43  Lt. 

3.2.3. Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių 5048,94 Lt Lt sudaro panaudotų 

finansavimo sumų iš kitų finansavimo šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti pajamos už 

2798,79 Lt ir kitoms išlaidoms pajamos – 2250,15 Lt. 

3.2.4. Finansavimo pajamos iš Europos sąjungos lėšų 19551,25 Lt sudaro 

panaudotų finansavimo sumų iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų lėšų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos už 19477,79 Lt ir kitoms išlaidoms 

pajamos – 73,46  Lt. 

Pagrindinės veiklos sąnaudos – 3249090,40 Lt, kurias sudaro: 

3.2.5. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 2473471,82 Lt, kurias 

sudaro darbo užmokesčio sąnaudos – 1891458,33 Lt, , socialinio draudimo sąnaudos – 

582013,49 Lt.  

3.2.6. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas 123227,97 Lt sudaro materialaus 

ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos ir nematerialaus ilgalaikio turto amortizacijos 

sąnaudos. 

3.2.7. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas 321393,93 Lt sudaro pastato 

šildymo sąnaudos, elektros energijos sąnaudos, vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos, 

ryšių paslaugų sąnaudos.  

3.2.8. Nuvertįjimo ir nurašytų sumų sąnaudas sudaro 41892,00 Lt. 

3.2.9. Transporto sąnaudos 9358,70 Lt sudaro transporto nuoma.  

3.2.10. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudas 8660,02 Lt sudaro sąnaudos už seminarus, 

kelionės išlaidos vykstant į kvalifikacijos kėlimo seminarus. 



3.2.11. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos per laikotarpį sudaro 

3687,51 Lt. 

3.2.12. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudas 106523,38 Lt sudaro 

sunaudotų įstaigos veikloje atsargų sąnaudos. 

3.2.13. Socialinių išmokų  117733,44 Lt sudaro nemokamo maitinimo sąnaudos . 

3.2.14. Kitų paslaugų sąnaudas 10918,40 Lt sudaro banko paslaugų sąnaudos, 

draudimo ir prenumeratos sąnaudos, šiukšlių išvežimo sąnaudos. 

3.2.15. Kitas pagrindinės veiklos sąnaudas 32223,23 Lt sudaro nemokamo 

maitinimo administravimo sąnaudos – 32223,23 Lt. 

 

Pagrindinės veiklos perviršis – 2850,68 Lt. 

Kitos veiklos rezultatas – 3779,19 Lt. 

Grynasis perviršis – 928,51 Lt. 

Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo teisės aktų nustatytam viešojo sektoriaus 

subjektui data : 2013-03-22 

 

 

 

 

 

Direktorius        Virginija Guščiuvienė 
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