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Bendroji dalis 

 
Tauragės r. Skaudvilės gimnazija yra vaikų ir jaunimo ugdymo įstaiga, turinti  

ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupes, bendrojo ugdymo skyrių (1-8 kl.), I-IV gimnazijos 

klases. Gimnazijos nuostatai yra pagrindinis Gimnazijos veiklą reglamentuojantis dokumentas. 

Gimnazija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo 

ir kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, 

Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, kitais teisės aktais ir Skaudvilės gimnazijos 

Nuostatais. Pagrindinė veiklos sritis – švietimas, pagrindinė rūšis – bendrasis vidurinis mokymas. 

Sutrumpintas pavadinimas – Skaudvilės gimnazija, kodas – 290469280. 

Gimnazijos finansiniai metai prasidėjo 2014 m. sausio 1 d. ir baigėsi 2014 m. gruodžio 31 

dieną. 

Skaudvilės gimnazija neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų. 

Gimnazija filialų ir struktūrinių vienetų neturi. 

Skaudvilės gimnazijoje 2014 m. gruodžio 31 d. dirbo 68 darbuotojai. 

Mokinių skaičius gimnazijoje 2014 m. gruodžio 31 d. buvo 508. 
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Skaudvilės gimnazijos restruktūrizavimas, veiklos nutraukimas nenumatomas. 

 Neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžto turto pokyčių nuo ataskaitinio laikotarpio 

pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo. 

 Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo. 

Abejotinų skolų nėra. 

 

Apskaitos politika 

 

Skaudvilės gimnazijos finansinių ataskaitų rinkinys 2014 m. gruodžio 31 d parengtas 

vadovaujantis  VSAFAS reikalavimais. 

Gimnazija apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą 

reglamentuojančius teisės aktus: 

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai; 

- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas; 

- Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas; 

- Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas. 

Gimnazijos apskaitos politikoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti 

gimnazijos vykdomas ūkines operacijas ir objektyviai atspindėti įstaigos finansinę būklę bei veiklos 

rezultatus. 

Gimnazija, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi 

apskaitos principais, kurie yra 1 VSAFAS  „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas”: subjekto, 

veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, 

neutralumo ir turinio viršenybės prieš formą. 

Vadovaujantis minėtais teisės aktais yra parengta ir direktoriaus 2009 m. gruodžio 31 d. 

įsakymu Nr.V – 69 patvirtinta apskaitos politika, kuri įsigaliojo nuo 2010 m. sausio 1 d. 

Gimnazijos apskaita tvarkoma taikant dvejybinį įrašą. 

Gimnazijos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos 

Respublikos piniginį vienetą – litą. 

Apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.  

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo keičiama apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai. 

Atskirų apskaitos objektų (materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto, atsargų, pinigų, 

įsipareigojimų, nemokamai gauto turto, pajamų ir sąnaudų) apskaitos principai, įvertinimo būdai ir 

metodai nustatyti atitinkamą objektą reglamentuojančiose gimnazijos apskaitos politikos skyriuose. 



 Nematerialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo savikaina, o ataskaitose rodomas 

likutine verte. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą 

amortizacijos skaičiavimo metodą. 

 Nematerialiojo turto amortizacijos normatyvai patvirtinti mokyklos direktoriaus 2011-10-28 

įsakymu Nr. V – 50. Taip pat vadovaujamasi Tauragės rajono tarybos 2010-12-15 sprendimu Nr.1-

1821 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų ilgalaikio turto nusidėvėjimo 

(amortizacijos) ekonominių normatyvų taikymo“. 

Nematerialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:  

programinė įranga ir jos licencijos – 2 metai, 

kitas nematerialus turtas – 6 metai. 

Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kurio tarnavimo laikas ilgesnis nei 

vieneri metai, o minimali vertė yra ne mažesnė nei 1000 Lt. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje 

pripažįstamas įsigijimo savikaina, o ataskaitose rodomas likutine verte.  

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo 

skaičiavimo metodą. Nudėvimoji vertė nuosekliai paskirstoma per visą naudingo tarnavimo laiką. 

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti mokyklos direktoriaus 2011-

10-28 įsakymu Nr. V – 50. Taip pat vadovaujamasi Tauragės rajono tarybos 2010-12-15 sprendimu 

Nr.1-1821 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų ilgalaikio turto 

nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų taikymo“. 

Ilgalaikio materialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:  

Mūriniai pastatai.- 115 m.; 

Kiti pastatai – 75 m.; 

Gamybos mašinos ir įrengimai – 15 m.; 

Apsaugos įranga – 6,5 m.; 

Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai – 3,5 m.; 

Kitos mašinos ir įrenginiai – 13,5 m.; 

Lengvieji automobiliai – 7 m.; 

Baldai – 7,5 m.; 

Kompiuteriai ir jų įranga – 5 m.; 

Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės – 5,5 m.; 

Kita biuro įranga – 6,5 m.; 

Scenos meno priemonės – 8,5 m.; 

Muzikos instrumentai: 

 elektriniai klavišiniai instrumentai – 10 m., 

liaudies ir mušamieji instrumentai – 15 m.; 



Kitas ilgalaikis materialus turtas – 5,5 m. 

Pagal panaudos sutartis valdomas ilgalaikis materialusis turtas rodomas nebalansinėse 

sąskaitose.  

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines 

ataskaitas – įsigijimo savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų 

mažesnė.  

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, atsargų savikainą,  gimnazija taiko 

„pirmas į – pirmas iš“ (FIFO) atsargų įkainojimo būdą arba konkrečių kainų būdą. 

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

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

gauti šias atsargas panaudojus. Kai atsargos sunaudojamos, nurašomos ar perduodamos, jų 

balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos. 

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolatinį atsargų rodymo 

apskaitoje būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu, 

pardavimu ar perleidimu susijusi ūkinė operacija. 

 Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti 

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

apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose 

Finansinis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 

17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai.“  

 Ilgalaikio finansinio turto gimnazija ataskaitiniais metais neturėjo. 

 Prie gimnazijos trumpalaikio finansinio turto priskiriama: 

- išankstiniai apmokėjimai; 

- per vienus metus gautinos sumos; 

- pinigai ir jų ekvivalentai; 

- kitas trumpalaikis finansinis turtas. 

 Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina, o 

finansinėse ataskaitose rodomos atėmus nuvertėjimo nuostolius.  

 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. 

Finansavimo sumos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis 

nustatytais 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai 

atitinka šiame VSAFAS nustatytus kriterijus. 



 Finansavimo sumos – tai iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos, Lietuvos 

ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti gimnazijos nuostatuose 

nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. 

Finansavimo sumos apima gautus arba gautinus pinigus ir kaip paramą gautą turtą, įskaitant įsigytą 

už simbolinį atlyginimą. 

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

finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios 

sąnaudos. 

 Įsipareigojimai apskaitomi remiantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 17 

VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 19 VSAFAS „Nuoma, finansinė 

nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“. 

 Įsipareigojimai yra skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius, atsižvelgiant į numatomą 

įsipareigojimų įvykdymo laiką. Įsipareigojimai registruojami apskaitoje tik tada, kai gavus turtą ar 

paslaugas įstaiga prisiima įsipareigojimą atsiskaityti pinigais arba turtu.  

 Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikių skolų dalis, kuri turės būti sugrąžinta per 

ateinančius finansinius metus, perkeliama į trumpalaikių įsipareigojimų grupę. Trumpalaikiai 

įsipareigojimai yra tie, kuriuos įstaiga turės įvykdyti per vienerius metus nuo finansinės būklės 

ataskaitos sudarymo datos. 

Finansinės nuomos (lizingo) gimnazija neturi. 

Atostoginių kaupimai priskiriami su darbo santykiais susijusiems įsipareigojimams. 

Atostoginių kaupimai apskaitomi vadovaujantis apskaitos principais, nustatytais 24 VSAFAS „Su 

darbo santykiais susijusios išmokos“ 

Atostoginių kaupimai darbuotojams – tai įsipareigojimas suteikti apmokamas atostogas, 

kuriomis jie nepasinaudojo ataskaitinį laikotarpį.  

 Finansavimo pajamos pripažįstamos ir apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir 

taisyklėmis nustatytais 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“. 

 Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą – gautos finansavimo sumos 

arba jų dalys pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padarytos sąnaudos. 

 Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu momentu, kaip ir sąnaudos. 

 Finansavimo sumos, skirtos nematerialiajam, ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti, 

pripažįstamos finansavimo pajamomis: 

- registruojant turto nusidėvėjimą (amortizaciją) ; 

- registruojant turto nuvertėjimą;  

- registruojant turto pardavimą ar perleidimą ne viešojo sektoriaus subjektams; 

- nurašant sugadintą ar dėl kitų priežasčių netinkamą naudoti turtą į sąnaudas. 



Finansavimo sumos atsargoms įsigyti pripažįstamos finansavimo pajamomis: 

- perdavus ūkinį inventorių naudoti veikloje;  

- sunaudojus medžiagas ir žaliavas veikloje;  

- pardavus atsargas;  

- atsargoms nuvertėjus;  

- nurašius pripažintas nereikalingomis, netinkamomis (negalimomis) naudoti atsargas.  

 Finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti pripažįstamos finansavimo pajamomis, 

kurios lygios turėtų sąnaudų sumai, tą patį mėnesį (ketvirtį), kada jos padarytos.   

 Kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 

10 VSAFAS „Kitos pajamos“. 

 Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir 

rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį 

suteikiamos medicinos paslaugos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. 

Pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, kad įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, 

kai galima patikimai nustatyti pajamų sumą ir kai galima patikimai nustatyti su pajamų uždirbimu 

susijusias sąnaudas.  

 Pajamomis laikoma tik pačios įstaigos gaunama ekonominė nauda. Pajamomis 

nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra įstaigos gaunama 

ekonominė nauda.  

Sąnaudos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 11 

VSAFAS „Sąnaudos“.  

 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 padarytos. 

 Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų suma.  

 Turto nuvertėjimas nustatomas ir apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir 

taisyklėmis nustatytais 8 VSAFAS „Atsargos“, 17 VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai 

įsipareigojimai“ ir 22 VSAFAS „Turto nuvertėjimas“. 

 Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. 

Sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, įstaiga nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu 

yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė ir palyginama su 

turto balansine verte.  



 Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma 

mažinant turto balansinę vertę ir ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės 

arba kitos veiklos sąnaudas.  

 Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turtui nuvertėjus, yra mažinama turto 

vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą, t. y. turto 

vieneto įsigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertėjimo nustatymo, o 

nuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas 

ne didesne verte nei turto balansinė vertė. 

Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-

ajame VSAFAS „Atsiskaitymas pagal segmentus“. Segmentai – gimnazijos veiklos dalis, apimanti 

vienos valstybės funkcijos, nustatytos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės biudžeto 

pajamų ir išlaidų klasifikacijoje, atlikimą. 

  

Pastabos 

 

 

Aiškinamojo rašto pastabas sudaro lentelės ir tekstinė informacija, kuriomis paaiškinami 

reikšmingi finansinių ataskaitų straipsniai. Visos aiškinamojo rašto pastabos numeruojamos eilės 

tvarka. Tas pats aiškinamojo rašto pastabos numeris nurodomas prie finansinių ataskaitų straipsnio, 

kurį jis paaiškina. Aiškinamojo rašto pastabos neteikiamos, jeigu ataskaitinio laikotarpio finansinės 

ataskaitos straipsnio suma yra lygi nuliui.  

2. Segmentai. 

Gimnazijos informacija pagal veiklos segmentus per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 25 VSAFAS  

priede nustatytą privalomą formą - aiškinamojo rašto priedas Nr. 12. 

 

3. Nematerialusis turtas (toliau NT) 

  Informacija, apie NT balansinės vertės pagal NT grupes pasikeitimą per ataskaitinį 

laikotarpį pagal 13 standarto 1 priede nustatytą formą, pateikta aiškinamojo rašto priede Nr.1. 

Gimnazijos veikloje naudojamas NT yra programinė įranga, jos licenzijos ir kitas 

nematerialus turtas. 

Gimnazijoje yra visiškai amortizuoto NT, kurio įsigijimo vertė 11028,00 Lt. 

 

4. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT) 

Informacija, apie IMT balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą 

per ataskaitinį laikotarpį pagal 12 standarto 1 priede nustatytą formą, pateikta aiškinamojo rašto 

priede Nr. 2.  



IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar 

pasigaminimo savikaina – 286726 Lt, iš kurių 59990 Lt yra transporto priemonės, 112276 – 

mašinos ir įrengimai, 99310 Lt – baldai ir biuro įranga, 15150 Lt – kitas IMT. 

 

8. Atsargos 

Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes rodoma pagal 8 standarto 1 

priede pateiktą formą - aiškinamojo rašto priedas Nr. 3. 

Ataskaitinių metų pabaigoje atsargų likučio vertė iki grynosios realizavimo vertės sumažinta 

nebuvo, nes jų balansinė vertė neviršijo būsimos ekonominės naudos tas atsargas sunaudojus. 

9. Išankstiniai apmokėjimai 

Išankstinių apmokėjimų suma 2014-12-31 tiekėjams yra 719 Lt, darbuotojams 14,00 Lt. 

2014 metų pabaigoje esančias ateinančių laikotarpių sąnaudas yra 756 Lt, kurias sudaro 

transporto draudimo, civilinės atsakomybės draudimo sumos. 

Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikiama pagal 6-ojo VSAFAS 6 priede pateiktą 

formą - aiškinamojo rašto priedas Nr. 4. 

 

10. Gautinos sumos, pinigai 

Gimnazija pateikia informaciją apie per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikainą, 

nuvertėjimą ir balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną naudodama formą, pateiktą 

17 standarto 7 priede- aiškinamojo rašto priedas Nr. 5. Sukauptas gautinas sumas iš biudžeto 

sudaro: sukaupti atostoginiai – 134292 Lt, sukauptos finansavimo pajamos – 2255 Lt. Kitos 

sukauptos gautinos sumos yra gautinos sumos už turto naudojimą 269 Lt ir už suteiktas paslaugas 

švietimo įstaigoje: 1755 Lt. 

Įstaiga neturi gautinų sumų, kurioms per ataskaitinį laikotarpį buvo pripažintas nuvertėjimas. 

 

11. Pinigai 

Informacija apie turimus pinigus pateikiama pagal 17 standarto 8 priede nurodytą formą- 

aiškinamojo rašto priedas Nr. 6. 

 

12. Finansavimo sumos 

Informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per 

ataskaitinį laikotarpį yra rodoma pagal 20 VSAFAS 4 ir 5 prieduose pateiktas formas - aiškinamojo 

rašto priedas Nr. 7, priedas Nr. 8. 

Pinigų srautus iš valstybės biudžeto sudaro: mokinio krepšelis – 1849208 Lt, ikimokyklinės 

grupės įkūrimo lėšos – 47640 Lt, viešieji darbai – 7043, Tauragės savivaldybės administracijos 



pervestos lėšos mokinio prekėms, viešųjų darbų prekėms– 4861 Lt, lėšos iš NEC apmokėti 

abiturientų darbų tikrinimui – 883 Lt, deleguotos lėšos sveikatos priežiūrai – 17000 Lt. 

 Pinigų srautus iš savivaldybės biudžeto sudaro: biudžeto lėšos – 566504 Lt, Tauragės rajono 

savivaldybės biudžeto lėšos vaikų stovykloms – 600 Lt. 

 Finansavimo sumos iš ES, tai įdarbinimo lėšos iš Darbo biržos – 4125 Lt.. 

 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių, tai 2% pervesto GPM  – 4732 Lt, Darbo biržos 

pervestos lėšos iš užimtumo fondo – 12394 Lt. 

17. Įsipareigojimai 

Informacija apie kai kuriuos trumpalaikius įsipareigojimus rodoma pagal 17 standarto 12 

priede nustatytą privalomą formą - aiškinamojo rašto priedas Nr. 9. 

 

18. Grynasis perviršis ar deficitas. 

Straipsnyje „Grynasis perviršis ar deficitas“ rodomas bendras gimnazijos veiklos rezultatas, 

kuris gaunamas iš visų ataskaitinio laikotarpio pajamų atėmus visas jo to paties ataskaitinio 

laikotarpio sąnaudas, įvertinus nuosavybės metodo įtaką.  

 

19.  Finansavimo pajamos 

Informacija apie finansavimo pajamas veiklos rezultatų ataskaitoje pateikta pagal 20 

VSAFAS nustatytus reikalavimus. 

Gimnazijos finansavimo pajamas iš valstybės biudžeto sudaro: mokinio krepšelio ir viešųjų 

darbų finansavimo pajamos, parama mokinio reikmenims įsigyti. Finansavimo pajamos iš aplinkos, 

sveikatos priežiūros, mokinių pavėžėjimo, vasaros poilsio stovyklų, pastatų remonto sudaro 

pajamas iš savivaldybės biudžeto. Iš Europos sąjungos finansavimo pajamas sudaro gautos paramos 

pajamos projektams įgyvendinti. Kitų finansavimo šaltinių pajamas sudaro: 2% GPM pagal 

paramos ir labdaros įstatymą, dovanotų atsargų pajamos, Ligonių kasų lėšos sveikatos priežiūrai, 

projektų lėšos. 

 

21. Kitos pajamos. 

Kitos pajamos veiklos rezultatų ataskaitoje rodomos remiantis 10 VSAFAS „Kitos pajamos“ 

pateiktomis nuostatomis ir informacija pateikiama pagal 2 priede nustatytą privalomą formą. 

Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra gautos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės 

apsaugos ir kitose įstaigose, 10 priedas. 

Kitos pajamos gimnazija gavo iš patalpų nuomos, 11 priedas. 

 

22. Sąnaudos 



Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų struktūra yra rodomos veiklos rezultatų ataskaitoje, 

įvertintos tikrąja verte. 

Informacija apie ataskaitiniais metais padarytų sąnaudų reikšmingas sumas : 

darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams 

sudarė 2193607 Lt; 

darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos kitiems darbuotojams, t. y. dirbantiems 

pagal terminuotas (viešųjų darbų, pavadavimo) darbo sutartis, sudarė 17280 Lt.. 

Dirbančiųjų pagal terminuotas darbo sutartis vidutiniškai per ataskaitinį laikotarpį dirbo 1 

darbuotojas. 

Ataskaitinio laikotarpį pabaigoje darbuotojų skaičius - 68 darbuotojai. 

 

 

 

Direktorė         Ona Sungailienė 

 

 

Buhalterė         Violeta Valantiejienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


