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1.Bendros žinios apie mokymo įstaigą  

 

Elektrėnų profesinio mokymo centro istorija prasidėjo 1967 m. spalio 1 d. Tais metais 

pradėjo veikti 39-oji miesto profesinė technikos mokykla, kuriai vadovavo direktorius Edvardas 

Paulauskas. Pagrindinis mokyklos uždavinys buvo rengti specialistus Lietuvos valstybinei rajoninei 

elektrinei arba Lietuvos VRE. Tais metais 107 moksleiviai pradėjo mokytis specialybių: šaltkalvio-

šilumininko, elektros tiekimo linijų elektromonterio, stočių, pastočių remonto elektrošaltkalvio. 

Nuo 1969 m. mokykloje greta profesinio mokymo mokiniai galėjo įgyti ir bendrąjį vidurinį 

išsilavinimą.  Kasmet mokinių skaičius didėjo, buvo įvestos kitos (gretutinės) specialybės, 

reikalingos energetinei sistemai: šiluminių matavimų ir automatikos elektromonterio – 1970 m., 

blokų sistemos agregatų mašinisto padėjėjo –1972 m., relinės apsaugos ir automatikos 

elektromonterio – 1973 m., blokų sistemos agregatų valdymo mašinisto – 1979 m.  

1969 m. sausio 16 d. mokyklos direktorium pradėjo dirbti fizikos specialistas Pranas 

Venckus ir vadovavo iki  1993 m. Tuo laikotarpiu mokykla keitėsi, garsėjo pasiekimais. Čia veikė 

daug meno saviveiklos, techninės kūrybos, dalykinių būrelių, sporto kolektyvų. Šalyje buvo žinomi 

šios mokyklos liaudies šokių, mergaičių ansamblio kolektyvai, rankininkai, irkluotojai, netrūko 

svečių iš Bulgarijos, Vengrijos, Mongolijos, Baltarusijos, Latvijos ir kitų šalių. 

1971 m. į mokyklą pradėta priimti merginas mokytis šiluminių matavimų ir 

automatikos remonto specialybės. 1975 m. mokytojo Antano Vytauto Navikausko iniciatyva įrengti 

programuoto mokymo, kiek vėliau užsienio kalbų lingafoninis, šaltkalvystės technologijos 

kabinetai.. Mokyklą garsino mokytojų parašyti algebros, geometrijos, informatikos vadovėliai. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministerijos įsakymu, 1990 

m. rugsėjo 3 d. mokykla tapo Elektrėnų energetikų mokykla. Pradėta mokyti šių specialybių: 

elektrošaltkalvių, elektromonterių, vairuotojų,  stalių, statybininkų, tinkuotojų, dažytojų, namų ūkio 

meistrų, kulinarų–konditerių, tekstilės meno dirbinių gamintojų, audėjų. 1991 m. atidarytos 

vakarinio vidurinio lavinimo klasės, joms vadovavo direktoriaus pavaduotoja Stasė Juzė Pečkaitytė. 

Nuo 1993 m. mokyklos direktoriumi pradėjo dirbti mokytojas Antanas Vytautas 

Navikauskas. Mokykla pradėjo kurti naujų profesijų programas: 1996 m. buvo priimta pirmoji 

sekretorių grupė, 1997 m. – kompiuterinės įrangos derintojų, 1998 m. – biuro komersantų. 

Vairavimo kursams organizuoti  įrengta automobilių laboratorija. Nuo 1994 m. iki šiol mokykloje 

organizuojamos Kaziuko mugės, kuriose galima įsigyti mokinių, mokytojų ir liaudies meistrų 

darbų.  

                  Nuo 1995 m. mokyklos skyrius veikia Pravieniškių pataisos namuose – atvirojoje 

kolonijoje. Skyriuje pagal pagrindinio profesinio mokymo programas rengiami staliai, baldžiai, 

siuvinių gamintojai, suvirintojai elektra rankiniu būdu, kompiuterio operatoriai, želdinių tvarkytojai. 

                 1999 m. mokykla dalyvavo respublikiniame profilinio mokymo eksperimente, o 2003 m. 

sausio 21 d. buvo leista įvesti profilinį mokymą Elektrėnų energetikų mokyklos suaugusiųjų 

klasėse. 

2004 m. mokyklos pavadinimas pakeistas į Elektrėnų profesinio mokymo centru. 2005 

m. mokykla tampa viešąja įstaiga.  

Nuo 2007 m. mokyklai vadovauja direktorė Silva Lengvinienė. Direktorės iniciatyva 

2009-2011 m. m. įgyvendintas projektas „Viešosios įstaigos Elektrėnų profesinio mokymo centro 

pastatų energetinio ūkio modernizavimas“. Projekto metu mokykloje buvo pagerinta pastatų ir 

inžinierinių sistemų būklė – pastato išorė tapo estetiška, patraukli ir moderni.  
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Vadovaujant direktorei S. Lengvinienei mokykla parengė projektą „VšĮ Elektrėnų 

profesinio mokymo centro plėtra kuriant energetikos sektorinį praktinio mokymo centrą“ ir gavo 

jam finansavimą. Projektas buvo vykdomas nuo 2011 m. iki 2015 m. Įgyvendinant projektą 

pastatyti du nauji pastatai:  Energetikos sektorinis praktinio mokymo centras ir mokomoji 

automobilių diagnostikos laboratorija  , rekonstruota dalis esamo mokyklos pastato patalpų. 

Energetikos sektoriniame praktinio mokymo centre įrengtos 5 laboratorijos, skaitykla, amfiteatrinė 

salė. Ant pastato stogo įrengta saulės fotovoltinė elektros generavimo sistema (elektrinė) prijungta 

prie išorinio elektros paskirstymo tinklo ir saulės šilumos surinkimo įrangą grindinio šildymo 

kombinuotai sistemai papildyti. Atsinaujinančios energijos išteklių sistema pritaikyta energetiniam 

efektyvinimui ir moksleivių praktiniam mokymui.   

2011 m. akredituota vidurinio ugdymo programa ir mokykloje įsteigtas gimnazijos 

skyrius, Paskutinį dešimtmetį pradėtos įgyvendinti pirminio profesinio mokymo programos: 2009-

2010 m. m. bankinių operacijų tvarkytojo ir logisto ekspeditoriaus, 2010-2011 m. m. želdinių 

tvarkytojo, 2011-2012 m. m. kompiuterinio projektavimo operatoriaus, konditerio, interjero 

apipavidalintojo, 2013-2014 m. m. aplinkotvarkos darbuotojo, masažuotojo, 2014-2015 m. m. 

automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko, automobilių elektromechaniko, 2015-2016 m. m. 

sporto klubo veiklos organizatoriaus, 2016-2017 m. m. garso ir vaizdo technikos operatoriaus. Nuo 

2016-2017 m. m. įsteigta 9-oji gimnazijos klasė.  

2017 m. mokyklai vadovauja direktorė dr. Silva Lengvinienė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Lina Ališauskienė, direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai Eugenijus 

Paulauskas, profesinio mokymo skyriaus vedėja Birutė Misiūnienė, gimnazijos skyriaus vedėja 

Jolanta Biekšienė, energetikos sektorinio praktinio mokymo centro vadovė Lina Triponienė. 

Mokykloje dirba 74 mokytojai, iš jų 2 mokslų daktarai,  12 mokytojų metodininkų, 31 vyresnysis 

mokytojas. 

Mokyklos vizija – tvari, veržli, atvira ugdymo institucija, suteikianti kiekvienam 

visuomenės nariui galimybę mokytis visą gyvenimą. 

 

2. Mokymo įstaigos darbuotojai            

 

2.1. Mokyklos vadovai:   

 

Direktorė Silva Lengvinienė, mokykloje dirba nuo 2007 metų, II vadybinė kategorija. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Ališauskienė, mokykloje dirba nuo 2007 metų, II vadybinė 

kategorija. 

 

2.2. Bendras darbuotojų skaičius 2017.01.01 – 115 ir 2017.12.31 – 115. 

2.3. Mokytojai: 

 

 

Mokytojų skaičius 

 

 

 

 

Bendrojo 

ugdymo 

mokytojai  

 

Profesijos   

mokytojai  

Iš jų suteikta 

kvalifikacinė kategorija 

2017 metais 

Bendrojo 

ugdymo 

mokytojai  

Profesijos   

mokytojai  

IŠ VISO: 19 49 0 0 

Neatestuotų mokytojų skaičius 0 2 x x 

    Atestuotų mokytojų skaičius:           

   

19 47 0 0 

turinčių mokytojo eksperto kvalifikacinę 0 0 0 0 
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kategoriją 

turinčių mokytojo metodininko 

kvalifikacinę kategoriją  

6 6 0 0 

turinčių vyr. mokytojo kvalifikacinę 

kategoriją   

7 22 0 0 

turinčių mokytojo kvalifikacinę kategoriją 

   

6 19 x x 

 

2.4 Švietimo pagalbos specialistai: 

 

 IŠ 

VISO 

t.t. 

atestuotų 

specialistų 

Ekspertų Metodininkų Vyr. 

specialistų 

Specialieji 

pedagogai 

     

Socialiniai 

pedagogai 

1 0 0 0 0 

 

 IŠ 

VISO 

t.t. 

atestuotų 

specialistų 

I kat. II kat. III kat. IV kat. 

Psichologai 1 1 0 0 0 1 

 

2.5. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas 

2.5.1. Bendrojo ugdymo mokytojai: 

 

Mokslo metai Bendrojo ugdymo mokytojų, 

tobulinusių kvalifikaciją, skaičius 

Proc. nuo bendrojo ugdymo  

mokytojų skaičiaus įstaigoje 

Iki 5 dienų 

 

5 ir daugiau dienų 

per metus 

Iki 5 dienų 

 

5 ir daugiau dienų 

per metus 

2016- 2017 3 16 16 84 

 

2.5.2. Profesijos  mokytojai 

 

Metai Profesijos mokytojų, tobulinusių 

kvalifikaciją, skaičius 

Proc. nuo bendro profesijos 

mokytojų  skaičiaus įstaigoje  

Iki 5 dienų 

 

5 ir daugiau dienų 

per metu 

Iki 5 dienų 

 

5 ir daugiau dienų 

per metus 

2016- 2017  7 14 42 86 

 

2.5.3. Švietimo pagalbos specialistai: 

 

Metai Švietimo pagalbos specialistų tobulinusių kvalifikaciją, skaičius 

Iki 5 dienų 

 

5 ir daugiau dienų per metus 

2016 - 2017  0 2 
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 3. Pirminis profesinis mokymas 

 

3.1. 2017–2018 m. m. vykdomos pirminio profesinio mokymo programos  

 

Programos pavadinimas Valstybinis kodas Mokinių skaičius 

2018.01.01 

Apdailininko (statybininko) mokymo 

programa 

210073201 21 

Aplinkotvarkos darbuotojo mokymo 

programa 

330081206 44 

Automatinių sistemų eksploatavimo 

mechatroniko mokymo programa 

330071404 18 

Automobilių elektromechaniko mokymo 

programa 

440071612 48 

Baldžiaus mokymo programa 210072201 48 

Bankinių operacijų tvarkytojo mokymo 

programa 

330041201 41 

Elektros įrenginių elektromechaniko 

mokymo programa 

330071304 59 

Finansinių paslaugų teikėjo modulinė 

profesinio mokymo programa 

M44041202 12 

Garso ir vaizdo technikos operatoriaus 

mokymo programa 

440021105 24 

Interjero apipavidalintojo mokymo 

programa 

330021202 56 

Kompiuterinės įrangos derintojo mokymo 

programa 

330071402 28 

Kompiuterinio projektavimo operatoriaus 

modulinė profesinio mokymo programa 

M32061101 50 

Kompiuterinio projektavimo operatoriaus 

mokymo programa 

330061101 46 

Konditerio modulinė profesinio mokymo 

programa 

M44101301 16 

Konditerio mokymo programa 330101307 24 

Logisto ekspeditoriaus mokymo programa 330041704 60 

Masažuotojo mokymo programa 440091501 64 

Padavėjo ir barmeno mokymo programa 330101304 27 

Pagrindinio ugdymo programa 201001101 31 

Sekretoriaus modulinė profesinio mokymo 

programa 

M44041502 12 

Sekretoriaus mokymo programa 330041501 26 

Siuvinių gamintojo mokymo programa 210072314 27 

Sporto klubo veiklos organizatoriaus 

mokymo programa 

330041712 48 

Staliaus mokymo programa 210073208 26 

Staliaus mokymo programa 210073212 46 

Statybos verslo paslaugų teikėjo mokymo 

programa 

330041711 37 

Suvirintojo elektra rankiniu būdu mokymo 

programa 

210071504 27 

Virėjo modulinė profesinio mokymo M43101302 18 
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programa 

Virėjo mokymo programa 330101306 42 

Želdinių tvarkytojo mokymo programa 210081202 21 

Iš viso  1047 

 

3.2. Tame tarpe 2017–2018 m. m. pradėtos vykdyti pirminio profesinio mokymo programos:  

 

Programos pavadinimas Valstybinis kodas 

Finansinių paslaugų teikėjo modulinė 

profesinio mokymo programa 

M44041202 

Kompiuterinio projektavimo operatoriaus 

modulinė profesinio mokymo programa 

M32061101 

Konditerio modulinė profesinio mokymo 

programa 

M44101301 

Sekretoriaus modulinė profesinio mokymo 

programa 

M44041502 

Virėjo modulinė profesinio mokymo 

programa 

M43101302 

 

3.3. Daugiau kaip 3 metus nevykdomos, tačiau į licenciją įrašytos, pirminio profesinio mokymo 

programos: 

 

Programos pavadinimas Valstybinis kodas 

Pardavėjo mokymo programa 330034101 

Pardavėjo mokymo programa 440034101 

Sandėlininko - operatoriaus mokymo 

programa 

330034729 

Staliaus mokymo programa 330058209 

 

Dėl kokių priežasčių minimos programos nebevykdomos Nėra poreikio 
 

3.4. 2017–2018 m. m. vykdomos modulinės mokymo programos: 

 

Programos pavadinimas Valstybinis kodas Mokinių skaičius 

2018.01.01 

Finansinių paslaugų teikėjo modulinė 

profesinio mokymo programa 

M44041202 12 

Kompiuterinio projektavimo operatoriaus 

modulinė profesinio mokymo programa 

M32061101 50 

Konditerio modulinė profesinio mokymo 

programa 

M44101301 16 

Sekretoriaus modulinė profesinio mokymo 

programa 

M44041502 12 

Virėjo modulinė profesinio mokymo 

programa 

M43101302 18 

 

3.5. 2018–2019 m. m. planuojamos pradėti vykdyti modulinės mokymo programos: 

 

Programos pavadinimas Valstybinis kodas 

Kompiuterinės įrangos derintojo M43061103 

Žiniatinklio programuotojo M44061108 
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Elektriko M44071304 

Sekretoriaus M44041502 

Interjero apipavidalintojo M43021201 

Padavėjo ir barmeno M43101303 

Logisto ekspeditoriaus M43041701 

Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos 

tvarkymo verslo darbuotojo M44081103 

Automatinių sistemų eksloatavimo 

mechatroniko M44071401 

Suvirintojo M44071501 

 

3.6. Mokiniai 

3.6.1. Mokinių skaičius: 

 

Mokslo metai Mokinių skaičius spalio 1 d.   Iš jų turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių  

2017 – 2018   1136 1 (9 klasėje) 

 

3.6.2.Mokinių priėmimas: 

 

Mokslo metai 

 

Priėmimo planas 

 

Priimta 

 

2017–2018  500 481 

 

3.6.3. Mokinių „nubyrėjimas“: 

 2016–2017 m. m. 

M
o
k
in

ių
 s

k
ai

či
u
s 

0
9
.0

1
 

Iš
b
ra

u
k
tų

 m
o
k
in

ių
 

sk
ai

či
u
s 

p
er

 m
. 

m
. 

D
al

is
 (

p
ro

c.
) 

n
u
o
 

v
is

ų
 m

o
k
in

ių
 

Išbraukta iš mokinių sąrašų iš viso 1131 90 8 

Iš jų:    

Perėjo mokytis į kitas mokyklas  11  

Pakeitė gyvenamąją vietą  1  

Dėl vaikų auginimo  3  

Dėl ligos  2  

Dėl nepažangumo  6  

Dėl pamokų nelankymo  4  

Dėl sunkių materialinių sąlygų  0  

Išvyko į užsienį  28  

Įsidarbino  33  

Dėl kitų priežasčių   2  
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3.6.4. Mokinių lankomumas: 

 

Mokslo metai Vidutiniškai 1 mokinys per 

mokslo metus praleido iš viso 

pamokų 

Vidutiniškai 1 mokinys per mokslo 

metus praleido pamokų dėl 

nepateisinamų priežasčių 

2016–2017 12 8 

 

Dažniausios pamokų praleidinėjimo priežastys: 

 neturėjimas motyvacijos mokytis;  

 problemos šeimoje; 

  neigiama draugų įtaka; 

  tingėjimas ir nenoras anksti rytais keltis; 

  tėvų atsakomybės stoka. 

 

Priemonės lankomumui gerinti:  

 neatvykus mokiniui į mokyklą informuojami tėvai;  

 neatvykus į mokyklą ne daugiau kaip 3 dienas - reikia pristatyti grupės vadovui tėvų raštelį, 

o neatvykus į mokyklą  daugiau nei 3 dienas – reikia pristatyti gydytojo pažymą, kurioje 

nurodyta mokyklos nelankymo priežastys; 

 bendradarbiaujama su mokyklos administracija, dirbančiais mokytojais, soc. pedagogu, 

psichologu iškilusioms mokinio mokyklos nelankymo problemoms spręsti. 

 

4. Tęstinis profesinis mokymas 

 

 

 

Metai 

Asmenų skaičius pagal formaliojo  

tęstinio profesinio mokymo 

programas 

Asmenų skaičius pagal neformaliojo  

tęstinio profesinio mokymo 

programas 

 

 

IŠ 

VISO Iš 

viso 

darbo 

biržos 

lėšomis 

įmonės 

ar 

įstaigos 

lėšomis 

asmenų   

lėšomis 

Iš 

viso 

darbo 

biržos 

lėšomis 

įmonės 

ar 

įstaigos 

lėšomis 

asmenų 

lėšomis 

2017 48 48       48 

 

5. Papildyta licencija naujomis pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programomis 

 

Metai Valstybinis 

kodas 

Programos pavadinimas 

2017 M32061101 Kompiuterinio projektavimo operatorius 

 M44071304 Elektriko modulinė profesinio mokymo programa 

 M43101301, 

M44101301 

Konditerio modulinė profesinio mokymo programa 

 M43101302, 

M44101304 

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa 

 M43101301, 

M44101303 

Padavėjo ir barmeno modulinė profesinio mokymo programa 

 M43061102, 

M44061111 

Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinė profesinio 

mokymo programa 

 M43061103, 

M44061112 

Kompiuterinės įrangos derintojo modulinė profesinio mokymo 

programa 

 M43041201, 

M44041202 

Finansinių paslaugų teikėjo modulinė profesinio mokymo programa 

 M43041501, Sekretoriaus modulinė profesinio mokymo programa 
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M44041502 

 M43041701, 

M44041701 

Logisto ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa 

 M43073202, 

M44073204 

Apdailininko (statybininko) modulinė profesinio mokymo programa 

 M43021201, 

M44021201 

Interjero apipavidalintojo modulinė profesinio mokymo programa 

 M43081102, 

M44081103 

Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo 

modulinė profesinio mokymo programa 

 M43071401, 

M44071401 

Automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko modulinė 

profesinio mokymo programa 

 440041704 Sporto klubo veiklos organizatoriaus profesinio mokymo programa 

 362071402 Automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko mokymo 

programa 

 362071401 Automatinių sistemų eksploatavimo mechatronikos specialisto 

mokymo programa 

 362071603 Automobilių elektroniko mokymo programa 

  

6. Sektorinių praktinio mokymo centrų veikla 2017.01.01- 12.31 laikotarpiu  

 

*  6.1 – 6.6 punktus pildo profesinio mokymo įstaigos turinčios SPMC 

** 6.7 punktą pildo profesinio mokymo įstaigos neturinčios SPMC 
  

6.1.* Praktinio mokymo organizavimas mokiniams, mokytojams: 

Pirminio, tęstinio profesinio 

mokymo programos 

pavadinimas (kodas) 

Mokinių 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

vienam 

asmeniui 

Mokytojų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

vienam 

asmeniui 

Pastabos 

Automobilių elektromechanikas 49 1530 1 1530  
Elektros įrenginių elektromechanikas 60 1615 1 1615  
Garso ir vaizdo technikos operatorius 46 1070 2 1070  
Kompiuterinio projektavimo 

operatorius 

44 

1137 

1 

1137 
 

Automatinių sistemų eksploatavimo 

mechatronikas 

18 

1168 

1 

1168 
 

 

6.2.* Praktinio mokymo organizavimas kitų profesinio mokymo įstaigų mokiniams, mokytojams : 

PMĮ pavadinimas 

Pirminio, tęstinio 

profesinio 

mokymo 

programos 

pavadinimas 

(kodas) 

Mokinių 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

vienam  

asmeniui  

Mokytojų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

vienam 

asmeniui 

Pastabos 

Alytaus profesinio rengimo 

centras 

Kompiuterio ir 

organizacinės 

technikos 

operatorius 

(330041502) 

18 8 4 8   

Alytaus profesinio rengimo 

centras 

Automatinių sistemų 

eksploatavimo 

mechatronikas 

(440071408/ 

3 8 3 8   
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330071404) 

Alytaus profesinio rengimo 

centras 

Elektros įrenginių 

elektromechanikas 

(330011304/ 

440071307) 

16 8 2 8   

Alytaus profesinio rengimo 

centras 

Atsinaujinanti 

energetika 
12 8 1 8  

Jonavos politechnikos 

mokykla 

Elektros įrenginių 

elektromechanikas 

(330011304/ 

440071307) 

15 40 2 40   

Jonavos politechnikos 

mokykla 

Suvirintojas 

(330071505/ 

M43071501/ 

M44071501) 

16 40 3 40   

Kauno informacinių 

technologijų mokykla 

Multimedijos 

paslaugų teikėjas 

(M44061113) 

31 15 2 15   

Kauno technikos profesinio 

mokymo centras 

Elektros įrenginių 

elektromechanikas 

(330011304/ 

440071307) ir 

Automobilių 

elektromechanikas 

(330071605) 

18 40 2 40   

Panevėžio Margaritos 

Rimkevičaitės paslaugų ir 

verslo mokykla 

Kompiuterio ir 

organizacinės 

technikos 

operatorius 

(330041502) 

20 6 1 6   

Vilniaus technologijų ir 

verslo profesinio mokymo 

centras 

Automatinių sistemų 

eksploatavimo 

mechatronikas 

(440071408/ 

330071404) 

    1 8   

Visagino technologijos ir 

verslo profesinio mokymo 

centras 

Automatinių sistemų 

eksploatavimo 

mechatronikas 

(440071408/ 

330071404) 

3 8 3 8   

VšĮ Panevėžio profesinio 

mokymo centras 

Automatinių sistemų 

eksploatavimo 

mechatronikas 

(440071408/ 

330071404) 

    1 8   
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6.3. *Praktinio mokymo organizavimas kolegijų, universitetų studentams, dėstytojams: 

Mokymo įstaigos 

pavadinimas 

Studijų 

programos 

pavadinimas 

Studentų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

vienam 

asmeniui 

Dėstytojų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

vienam 

asmeniui  

Pastabos 

Kauno technikos 

kolegija 

Elektros 

inžinerijos 

profesinis 

bakalauras 

(653H62009) 

20 25 6 25   

Vilniaus technologijų ir 

dizaino kolegija 

Energijos 

inžinerija 

(6531EX020 ) 

14 4 1 4   

 

6.4.* Praktinio mokymo organizavimas bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams: 

Bendrojo ugdymo 

mokyklos 

pavadinimas 

Mokinių skaičius 
Valandų skaičius 

vienam asmeniui  

Vykdytų 

(planuojamų) 

užsiėmimų SPMC 

paskirtis: 

technologijų 

pamokų 

organizavimas, 

profesinis 

orientavimas ir kt.  

Pastabos 

(nurodykite ar 

turitę sudarytas 

sutartis su 

bendrojo ugdymo 

mokyklomis dėl 

technologijų 

pamokų 

organizavimo)  
Elektrėnų 

„Ąžuolyno“ 

pagrindinė mokykla 

23 2 
profesinis 

orientavimas 
  

Elektrėnų 

„Ąžuolyno“ 

pagrindinė mokykla 

105 3 
technologijų pamokų 

organizavimas 
  

Elektrėnų Ąžuolyno 

pagrindinė mokykla 
108 2 

technologijų pamokų 

organizavimas 
  

Elektrėnų pradinė 

mokykla 
94 3 

profesinis 

orientavimas 
  

Kietaviškių 

pagrindinė mokykla 
10 2 

profesinis 

orientavimas 
  

Pravieniškių 

S.Tijūnaičio 

pagrindinė mokykla 

20 2 
technologijų pamokų 

organizavimas 
  

Vievio pradinė 

mokykla 
78 3 

profesinis 

orientavimas 
  

Vilniaus S. 

Kovalevskajos 

gimnazija 

84 3 
profesinis 

orientavimas 
  

Žiežmarių gimnazija 26 2 
technologijų pamokų 

organizavimas 
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6.5.* Kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimas įmonių darbuotojams: 

Juridinio asmens pavadinimas 
Asmenų 

skaičius  

Valandų 

skaičius 

vienam 

asmeniui 

           Pastabos 

VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla, 

Jonavos politechnikos mokykla, VšĮ Telšių 

regioninis profesinio mokymo centras, Šilutės žemės 

ūkio mokykla 

14 6 

Seminaras. Viskas apie 

fotovoltines elektrines 

Lietuvoje*** 

***Profesijos mokytojų kvalifikacijos kėlimo mokymai 

 

6.6. * Profesinio mokymo įstaigų, turinčių SPMC, mokiniai siunčiami į kitus SPMC, kai praktiniam 

mokymui vykdyti nėra atitinkamo SPMC 

 

 PMĮ, į kurią nukreipiami 

mokiniai,  pavadinimas 

Pirminio, tęstinio profesinio 

mokymo programos 

pavadinimas (kodas)  

Mokinių 

skaičius  

Valandų skaičius 

vienam mokiniui 

Panevėžio Margaritos 

Rimkevičaitės paslaugų ir 

verslo mokykla  

Logistas ekspeditorius, virėjas, 

konditeris, padavėjas ir barmenas, 

sporto klubo veiklos organizatorius 

30 12 

Alytaus profesinio rengimo 

centras 
Elektros įrenginių elektromechanikas 

36 8 

Kauno statybos ir paslaugų 

mokymo centras 

Stalius, statybos verslo paslaugų 

teikėjas, apdailininkas (statybininkas), 

interjero apipavidalintojas 

28 40 

 

7. Ugdymo proceso organizavimas 

 

7.1. Mokinių pažangumas: 

 

Mokslo metai / 

Programa 

2016–2017 

Pažangumas proc. 

Pagrindinio ugdymo programa 86 

Vidurinio  ugdymo programa 91 

 

7.2. Mokykliniai ir brandos egzaminai 

7.2.1. 2017 m. mokyklinių brandos egzaminų rezultatų suvestinė: 

  

Egzaminas 
                                             2017 m. 

Laikė Išlaikė Proc. 

Lietuvių kalba ir literatūra 29 29 100 

Menai 3 3 100 

Technologijos 8 8 100 

 

7.2.2. 2017 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatų suvestinė:  

 

Egzaminas 
 

Laikė 
Išlaikė Proc. 

Balai  

1–49 50–99 100 

Lietuvių k. 2 2 100 2   

Anglų k. 10 10 100 5 5  

Istorija 4 4 100 4   
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Matematika 5 4 80 4   

Biologija 2 2 100 2   

Geografija 15 15 100 11 4  

Rusų k. 3 3 100  3  

Fizika 1 1 100 1   

                    Iš viso: 42 41 98 29 12  

 

 

7.3. Pagrindinis ir vidurinis išsilavinimas  

7.3.1. Pagrindinio ugdymo organizavimas: 

 

 Klasių skaičius Mokinių skaičius 

9 klasė  1 11 

10 klasė  1 22 

 

7.3.2. Pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo įgijimas: 

 
Mokslo metai Dvyliktokų  

skaičius m. m. 

pabaigoje 

Brandos 

atestatus 

gavusių 

mokinių 

skaičius   

Brandos 

atestatus 

gavusių 

mokinių dalis 

(proc.) 

Dešimtokų   

skaičius m. m. 

pabaigoje 

Pagrindinio  

išsilavinimo    

pažymėjimus 

gavusių 

mokinių 

skaičius   

Pagrindinio  

išsilavinimo    

pažymėjimus 

gavusių 

mokinių dalis 

(proc.) 

2016–2017  43 39 92 0 0 0 

 

8. Profesinis mokymas 

 

8.1. Mokymo pameistrystės forma organizavimas: 

 

Programos, vykdomos  pameistrystės forma, 

pavadinimas 

Mokinių registre 

registruotų asmenų, 

besimokančių 

pameistrystės forma, 

skaičius 

Įmonės, kurioje vyko 

mokymai, pavadinimas 

(330041501) Sekretoriaus mokymo programa 16 UAB „Brundis“ 

UAB „Kietaviškių gausa“ 

UAB „Boen Lietuva“ 

UAB “Elektrėnų statyta“ 

UAB „Holdesa“ 

UAB „MKOR“ 

(330101307) Konditerio mokymo programa 31 D.Kubiliaus 

i.įmonė„Perkunkiemis“ 

UAB „Pas  Stepą“ ; 

UAB „Saldi svajonė“ 

UAB „Sėkmės užeiga“ 

UAB Bačkonys 

UAB „Bildukas“ 

UAB Karališka kibininė 

(330101304) Padavėjo ir barmeno mokymo 

programa 

12 D.Kubiliaus individuali 

įmonė„PerkunkiemiS“ 

UAB „Pas  Stepą“ ; 

UAB „Saldi svajonė“ 
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UAB „Sėkmės užeiga“ 

UAB Bačkonys 

 

(330071404) Automatinių sistemų 

eksploatavimo mechatroniko mokymo 

programa 

10 UAB „MKOR“ 

UAB „Brundis“ 

UAB „Holdesa“ 

UAB „Boen Lietuva“ 

(330041201) Bankinių operacijų tvarkytojo 

mokymo programa 

27 UAB Bačkonys 

UADB Ergo Lietuva  

UAB „Brundis“ 

UAB „Kietaviškių gausa“ 

UAB „Boen Lietuva“ 

UAB Telia Customer 

Service LT 

UAB “Elektrėnų statyta“ 

UAB „MKOR“ 

 

8.2. Kompetencijų vertinimas ir absolventų įsidarbinimas 

8.2.1. Pirminis profesinis mokymas 2017 m.: 

     

 

Eil. 

Nr. 

 

Mokymo programos 

pavadinimas ir valstybinis 

kodas 

Baigiamojo 

kurso 

mokinių 

skaičius 

         Iš jų įgijo kvalifikaciją 

Mokinių 

skaičius 

Proc. Kvalifikacijos  

įvertinimo vidurkis 

Teorinė 

dalis 

Praktinė 

dalis 

1. Apdailininkas 

(statybininkas) 210073201 

10 9 90 8 8 

2. Statybos verslo paslaugų 

teikėjas 330041711 

8 8 100 8 8 

3. Aplinkotvarkos darbuotojas 
330081206 

15 14 93 9.5 9 

4. Interjero apipavidalintojas 
330021202 

8 8 100 9 9 

5. Elektros įrenginių 

elektromechanikas 

330071304 

11 10 91 7 8 

6. Automobilių 

elektromechanikas 
440071612 

14 12 86 8 9.5 

7. Automatinių sistemų 

eksploatavimo 

mechatronikas 330071404 

18 15 83 8 7 

8. Kompiuterinės įrangos 

derintojas 330071402 
14 10 71 6 9 

9. Kompiuterinio projektavimo 

operatorius 330061101 
7 6 86 8 7 

10. Bankinių operacijų 

tvarkytojas 330041201 
10 10 100 8 8 

11. Logistas ekspeditorius  

330041704 
15 15 100 6 9 

12. Sekretorius 330041501 9 9 100 9 7.5 

13. Padavėjas ir barmenas 

330101304 
8 7 88 7.5 9.5 

14. Virėjas 330101306 9 8 89 9 9.5 
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15. Konditeris  330101307 12 11 92 8 10 

16. Masažuotojas  440091501 40 40 100 9 8.5 

17. Stalius 210073208 53 47 89 8 9 

18. Baldžius 210072201 52 50 96 8 9 

19. Siuvinių gamintojas 

210072314 
15 12 80 9 7 

20. Suvirintojas elektra rankiniu 

būdu 210071510 
39 34 87 8 7 

21. Želdinių tvarkytojas 

210081202 
25 23 92 7.5 9 

22. Kompiuterio operatorius 

440061101 

 

77 53 69 7.5 7.5 

 

8.2.2. Mokinių įsidarbinimas (lapkričio 1 d.) 

 
 

 

 

Programos pavadinimas 

(valstybinis kodas) B
ai

g
u

si
ų

jų
 

p
ro

g
ra

m
ą 

 

2
0

1
7

 m
. 

sk
ai

či
u

s 

Iš baigusiųjų 2017 m. 

  Dirba Tęsia mokymąsi 
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k

o
 į
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D
ir

b
a

n
či

ų
jų

 

sk
a
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ų
 

p
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m
o
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o

 

įs
ta

ig
o

se
 

Iš
 j

ų
 

a
u

k
št

o
si

o
se

 

m
o

k
y

k
lo

se
 

Apdailininkas 

(statybininkas) 
210073201 

10 7 3 0 0 0 2 0 1 (vaiko priežiūros 

atostogos) 

Statybos verslo 

paslaugų teikėjas 
330041711 

8 5 2 0 0 0 1 0 0 

Aplinkotvarkos 

darbuotojas 
330081206 

15 15 11 0 0 0 0 0 0 

Interjero 

apipavidalintojas 
330021202 

8 4 3 1 1 0 2 1 0 

Elektros įrenginių 

elektromechanikas 

330071304 

11 10 6 1 1 0 0 0 0 

Automobilių 

elektromechanikas 
440071612 

12 11 5 1 0 1 0 0 0 

Automatinių sistemų 

eksploatavimo 

mechatronikas 

330071404 

15 15 8 0 0 0 0 0 0 

Kompiuterinės įrangos 

derintojas 330071402 
10 6 2 2 1 1 0 2 0 

Kompiuterinio 

projektavimo 

operatorius 330061101 

6 4 1 1 1 0 0 0 1 (atlieka karinę 

tarnybą) 
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Bankinių operacijų 

tvarkytojas 330041201 
10 10 5 0 0 0 0 0 0 

Logistas ekspeditorius  

330041704 
15 8 6 3 3 0 1 0 2 (atlieka karinę 

tarnybą) 

1 (vaiko priežiūros 

atostogos) 

 

Sekretorius 330041501 9 6 1 0 0 0 0 2 1 (vaiko priežiūros 

atostogos) 

Padavėjas ir barmenas 

330101304 
8 5 2 0 0 0 1 0 2 (vaiko priežiūros 

atostogos) 

 

Virėjas 330101306 9 5 4 1 0 1 2 0 1 (atlieka karinę 

tarnybą) 

 

Konditeris  330101307 12 11 3 0 0 0 0 0 1 (vaiko priežiūros 

atostogos) 
Masažuotojas  

440091501 
40 34 15 0 0 0 1 2 3 (vaiko priežiūros 

atostogos) 

 

9.  Neformalusis vaikų švietimas 

 

 Mokinių, lankančių neformaliojo ugdymo būrelius įstaigoje 2017–2018 m. m., skaičius ir 

dalis (proc.) nuo visų besimokančiųjų mokykloje – 215  (20.9 %).  

 Valandų, skirtų neformaliajam ugdymui 2017–2018   m. m., panaudojimas: skirta  1260   

val.,  panaudota 1260 val. 

 

10. Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose 2017 metais (projektų pavadinimai, dalyvių 

skaičius 

 
Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas Šalis Dalyviai 

Mokinių 

skaičius 

Profesija 

1. Erasmus+ Leonardo da Vinci 

programos Pirmojo pagrindinio veiksmo 

(mobilumas mokymosi tikslais KA1) 

projektas „Verslas kitaip“ 

JUNGTINĖ 

KARALYSTĖ 

2017 m. vasaris-

kovas 

3 

 
 Automobilių 

elektromechanikai 

 

2. Erasmus+ Leonardo da Vinci 

programos Pirmojo pagrindinio veiksmo 

(mobilumas mokymosi tikslais KA1) 

projektas „Statybų menas“ 

 

VOKIETIJA 

2017 m. vasaris-

kovas 

4 

 
 Elektros įrenginių 

elektromechanikai 

MALTA 

2017 m. vasaris-

kovas 

3 

 
 Elektros įrenginių 

elektromechanikai, 

 Interjero 

apipavidalintojai 

3. Erasmus + programos projektas 

„Profession challenge in Europoe“  

Nr. 2015-1-PL01-KA219-016795_4 

BULGARIJA 

2017 m. vasaris-

kovas 

4  Padavėjai ir 

barmenai, 

 Automobilių 

elektromechanikai, 

 Virėjai 

4. Erasmus+ Leonardo da Vinci 

programos Pirmojo pagrindinio veiksmo 

(mobilumas mokymosi tikslais KA1) 

projektas „Mechatronikas – inovatyvių 

technologijų specialistas“ 

ITALIJA 

2017 m. kovo 

mėn. 

2  Automatinių sistemų 

eksploatavimo 

mechatronikai 

5. Erasmus+ Leonardo da Vinci 

programos Pirmojo pagrindinio veiksmo 

(mobilumas mokymosi tikslais KA1) 

projektą „Paslaugų spektras“ 

JUNGTINĖ 

KARALYSTĖ 

2017 m. kovo 

mėn. 

 

9 

 
 Kompiuterinės 

įrangos derintojai; 

 Kompiuterinio 

projektavimo 

operatoriai; 

 Sporto klubo veiklos 

organizatoriai 
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6. Erasmus+ Leonardo da Vinci 

programos Pirmojo pagrindinio veiksmo 

(mobilumas mokymosi tikslais KA1) 

projektas „Meniu idėjos“ 

ITALIJA 

2017 m. kovo 

mėn. 

 

3  Konditeriai; 

 Padavėjai ir barmenai 

7. 

 

Erasmus+ projektas „Priedas prie 

diplomo“ 

MALTA 

2017 m. liepos 

mėn. 

7  Sekretoriai; 

 Bankinių operacijų 

tvarkytojai 

UK 

2017 m. liepos 

mėn. 

1  

 
 Automobilių 

elektromechanikas 

 

8. Erasmus+ projektas „Įgūdžių paletė“ 

2017-1-LT01-KA102-034845 

VOKIETIJA 

2017 m. spalio 

mėn. 

8  

 
 Logistai ekspeditoriai 

ČEKIJA 

2017 m. spalio.– 

lapkričio mėn. 

8   Kompiuterinės 

įrangos derintojai; 

 Kompiuterinio 

projektavimo 

operatoriai; 

 Sporto klubo veiklos 

organizatoriai 

9. Erasmus+ projektas „Inovacijos statybų 

aikštelėje“ 2017-1-LT01-KA102-

034857 

MALTA 

2017 m. lapkričio  

mėn 

5   Interjero 

apipavidalintojai; 

 Statybos verslo 

paslaugų teikėjai 

10 Erasmus+ projektas „Gero apetito!“ 

2017-1-LT-KA102-034920 

UK 

2017 metų 

lapkričio 12 – 

gruodžio 1 

2  

 
 Virėjai, 

 Padavėjai barmenai 

Iš viso mokinių: 59  

 

11. Dalyvavimas nacionaliniuose ir tarptautiniuose profesinio meistriškumo konkursuose  
2017 metais (konkurso pavadinimas, mokinių skaičius, pasiekimai)  

 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Dalyvių 

skaičius 

Pasiekimai 

1. Nacionalinis logistų ekspeditorių konkursas „Krauk ir 

vežk VI“ 
3 II vieta 

2. Respublikinis profesinio meistriškumo konkursas 

„Logisto kelias“ 

3 II vieta 

3. Nacionalinis profesinio meistriškumo konkursas 

„Logistas 2017“ 
3 I vieta 

4. Nacionalinis profesinio meistriškumo konkursas 

„Masažuotojas 2017“ 
2 – 

5. Nacionalinis profesinio meistriškumo konkursas  

„Elektros įrenginių elektromechanikas 2017“ 
2 – 

6. Nacionalinis staliaus mokymo programos profesinio 

meistriškumo konkursas „Stalius 2017“ 
1 – 

7. Nacionalinis profesinio meistriškumo konkursas 

,,Padavėjas ir barmenas 2017“ 
1 – 

8. Profesinio meistriškumo konkursas  

„Geriausias jaunasis automechanikas 2017“ 
6 – 

 

12. Dalyvavimas parodoje „Studijos 2017“ 

 

 Mokymosi, žinių ir karjeros planavimo renginyje „Studijos 2017“ VšĮ Elektrėnų 

profesinio mokymo centras  pristatė energetikos ir mechatronikos sektorių kartu su Vilniaus 

technologijų ir verslo profesinio mokymo centru, Vilniaus geležinkelio transporto ir paslaugų 
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mokykla. Stendas išsiskyrė iš kitų profesinio mokymo centrų, nes pagrindinis akcentas buvo 

skiriamas išmaniam šviesos valdymo pultui, garso valdymo įrangai, šviesoms ir jų programavimui. 

Paroda vyko tris dienas, kurių metu pasikeisdami mokyklą parodoje atstovavo 7 mokiniai, o juos 

lydėjo 5 mokytojai, kurie dalinosi aktualia informacija, pasidalino įkvepiančiomis ir realiomis 

karjeros sėkmės istorijomis, vaišino būsimų konditerių iškeptais sausainiais. 

             Statybos srities profesijų pristatymo zonoje staliaus specialybę pristatė ir  įveiklino 

ST16 grupės mokiniai Artūras Pupalaigis, Viktorija Ragelytė, Karolis Viktas bei jų profesijos 

mokytojai Gediminas Paliokas ir Visvaldas Vaitkus. 

 

13. Atvirų durų dienų organizavimas 

 

1.    Elektrėnų profesinio mokymo centras prisijungė prie Lietuvos moksleivių sąjungos iniciatyvos 

„Karjeros savaitė‘17“  ir 2017-04-12 organizavo edukacines programas, supažindinančias su 

įvairiomis profesijomis. Elektrėnų savivaldybės moksleiviams jų buvo pasiūlyta net septyniolika, 

tačiau jaunimas pasirinko labiausias juos sudominusias programas „Pasigamink ir ragauk“, 

„Jaunimo „Taupyklė“ ir „Interjero dekoro elementai“. (Žr. http://www.epmc.lt/karjeros-savaite17-

elektrenu-profesinio-mokymo-centre/ ). 

 

2. Atvirų durų diena mokykloje organizuota 2017-04-27. Renginio dalyviai galėjo iš arti susipažinti 

su mokykloje vykdomomis mokymo programomis, apžiūrėti mokyklos praktinio mokymo įrangą, 

patalpas bei dalyvavo pasirinktoje edukacinėje programoje. (Žr.  http://www.epmc.lt/amatu-diena-

elektrenu-profesinio-mokymo-centre/ ). 

         Šio renginio metu metu vyko šios edukacinės programos „Profesijos gyvai“: 

Švietimo sritis (posritis) Edukacinės programos pavadinimas 

Architektūra ir statyba 

(Statyba ir statybos inžinerija) 

Pasidaryk pats  

(plytelių klojimas ant vertikalaus paviršiaus) 

Inžinerija ir inžinerinės profesijos 

(Elektra ir energija) 

Elektros pavaros 

Darbai su Crocodile clips programa 

 

(Elektronika ir automatika) 

 

 

Mechatronika – dabartis (šiuolaikinių mechatroninių sistemų 

pristatymas) 

Taikomoji kompiuterija 

(Variklinės transporto priemonės, laivai ir 

orlaiviai) 

Automobilio sandara 

Kompiuterija 

(Kompiuterio panaudojimas) 

3D projektavimo pagrindai, 3D modelio kūrimas 

Šrifto istorija. Stiliai. Tipografija 

AutoCad programos pagrindai 

Menas 

(Dailieji amatai) 

Interjero dekoro elementai 

 

(Audiovizualiniai ir medijų menai) Akustika (garso sklaida, patalpų akustika) 

Judančio prožektoriaus veikimo principai 

Paslaugos asmenims 

(Viešbučiai, restoranai ir viešasis maitinimas) 

Pasigamink ir ragauk (pyragaičių gamyba) 

Sveiko maisto gamyba 

Užkandžiai, kokteiliai 

Sveikatos priežiūra 

(Terapija ir reabilitacija) 

Masažo rūšys ir sistemos 

Anatomija, odos sandara ir struktūra 

Praktiniai patarimai kaip apsisaugoti nuo odos vėžio 

Verslas ir administravimas 

(Darbo organizavimas) 

Muitinė (procedūros muitinėje) 

Korekcinių pratimų parinkimas ir sportinis masažas 

http://www.epmc.lt/karjeros-savaite17-elektrenu-profesinio-mokymo-centre/
http://www.epmc.lt/karjeros-savaite17-elektrenu-profesinio-mokymo-centre/
http://www.epmc.lt/amatu-diena-elektrenu-profesinio-mokymo-centre/
http://www.epmc.lt/amatu-diena-elektrenu-profesinio-mokymo-centre/
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(Finansai, bankininkystė, draudimas) 

 

(Sekretorių ir kontoros darbas) 

Moksleivio taupyklė (taupymo pradžiamokslis) 

Motyvacinio laiško rašymas 

Bendravimas su klientais 

Rinkos jėga 

CV pildymas 

Dokumentų rengimo ir tvarkymo ypatumai 

Pateikčių parengimas Power Point programa 

Žemės ūkis Naujausios gėlių kompozicijų idėjos 

Atvirų durų dienoje apsilankė Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos, Vievio gimnazijos, Kietaviškių 

pagrindinės mokyklos, Žaslių pagrindinės mokyklos, Paparčių pagrindinės mokyklos mokiniai, 

Beižionių vaikų globos namų auklėtiniai, pavieniai asmenys. 

 

14. Ekonominio, socialinio ir kitokio poveikio vertinimas 

 

           Ekonominio poveikio vertinimas atliekamas vertinant biudžeto lėšų panaudojimo, finansinių 

pajamų už teikiamas mokymo ir kitas paslaugas kriterijus. 

           Vertinant socialinio ir kitokio poveikio sritis, atliekama socialinės paramos mokiniams ir 

mokinių pavėžėjimo, bendradarbiavimo su socialiniais partneriais ir savivaldybėmis analizė, 

išskiriami mokyklos pasiekimai, problemos, perspektyvos. 

 

14.1. Socialinė parama mokiniams ir mokinių pavėžėjimas 

 

2016 –2017 mokslo metais nemokamas maitinimas buvo teikiamas 8 mokiniams.  

2017 m. 19 mokinių buvo skirta materialinė parama, vadovaujantis VšĮ Elektrėnų 

profesinio mokymo centro stipendijų ir materialinės paramos skyrimo mokiniui, kuris mokosi pagal 

pirminio profesinio mokymo programas siekdamas įgyti pirmąją kvalifikaciją tvarkos aprašu, 

patvirtintu mokyklos direktoriaus 2011 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 1V-51. 

2017 m. sausio – birželio mėnesiais nemokamo pavėžėjimo paslauga naudojosi  26 

mokiniai.  

2017 m. rugsėjo – gruodžio mėnesiais nemokamo pavėžėjimo paslauga naudojosi 43 

mokiniai. 

 

14.2. Biudžeto lėšų panaudojimas 

 

VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro dalininkai: 

1. LR Švietimo ir mokslo ministerija kapitalo dydis 75%, įnašo vertė finansinių metų 

pradžioje ir pabaigoje 0.29 Eur. 

2. UAB “Anupriškių parkas“ kapitalo dydis 25% , įnašo vertė finansinių metų pradžioje ir 

pabaigoje 289.62 Eur. 

VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro gautos lėšos ir jų šaltiniai: 

1. Iš valstybės biudžeto 

 

Ei

l. 

Nr

. 

Valstybės 

funkcija 

 
Ekonominės 

klasifikacijos 

straipsnis 

Straipsnio pavadinimas 

Gautos 

lėšos, 

Eur. 

Panaudotos 

lėšos, 

Eur. 

1 09.03.01.01  2.1.1.1.1.01 Darbo užmokestis 1083000.00 1083000.00 

2     2.1.2.1.1.01 Socialinio draudimo įmokos 332500.00 332500.00 

3    2.2.1.1.1.05 Ryšių paslaugos 4700,00 4700,00 

4     2.2.1.1.1.06 Transporto išlaikymas 10800,00 10800,00 

5     2.2.1.1.1.07 Apranga ir patalynė 2000,00 2000,00 
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6     2.2.1.1.1.08 Spaudiniai 7000,00 7000,00 

7     2.2.1.1.1.10 Kitos prekės 188200,00 188200,00 

8     2.2.1.1.1.11 Komandiruotės 1200,00 1200,00 

9 
    

2.2.1.1.1.15 Ilgalaikio material.turto 

einamasis remontas 

36800,00 36800,00 

10     2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimas 7200,00 7200,00 

11     2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos 68100,00 68100,00 

12     2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos 75000,00 75000,00 

14     2.8.1.1.1.01 Stipendijoms 52000,00 52000,00 

     Iš viso:   1850500,00 1850500,00 

15 09.08.01.01  2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos 2500,00 2500,00 

16 09.08.01.01  3.1.1.2.1.01 Gyvenamieji namai 50000,00 50000,00 

     Iš viso:   52500,00 52500,00 

 

Papildomai pagal programą „Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas“ 

 buvo skirta ir panaudota: 

– kompetencijų vertinimo organizavimui – 2.5 tūkst. Eur.  

– VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro mokinių bendrabučio pastato, Rungos g. 20, Elektrėnai, 

atnaujinimui 50.0 tūkst.Eur.  

2. Kiti šaltiniai: 

2.1. Iš ES lėšų projektų vykdymui gauta 113.9 tūkst. Eur (Erasmus +) ir panaudota 135.7 

tūkst.Eur. 

2.2. Iš Kitų šaltinių (2% paramos lėšos) gauta ir panaudota 0.4 tūkst.Eur, 

gauta parama 36.2 tūkst.Eur iš Lietuvos energijos paramos fondo – Vėjo jėgainės 

mokomojo stendo įrengimui. Gauta parama dar nepanaudota. 

2.3. VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras įsigijo ilgalaikio turto už 58217.26 Eur. Iš 

jų nebaigta statyba sudarė 50764.92 Eur, kuri perduota LR ŠMM ir padidinta  bendrabučio pastato 

vertė. 

 

3. VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro sąnaudos: 

Pagrindinės veiklos – 2070.6 tūkst.Eur, kitos veiklos – 67.9 tūkst.Eur. Iš jų darbo 

užmokesčiui ir soc. draudimui – 1420.4 tūkst.Eur. 

Sąnaudos valdymo išlaidoms: 718.0 tūkst.Eur.   

VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro vadovo darbo užmokestis: pastovioji dalis – 

24266.45 Eur, kintamoji dalis – 4564.28 Eur. 

4. Ataskaitiniu laikotarpiu išmokų su viešosios įstaigos kolegialių organų nariais  ir 

dalininkais susijusiems asmenims nebuvo. 

5. Viešosios įstaigos išlaidų išmokoms su viešosios įstaigos dalininkais susijusiems asmenims, 

nurodytiems Įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje, nebuvo. 

 

14.3. Įstaigos finansinės pajamos už teikiamas mokymo ir kitas paslaugas: 

 

Metai Visos pajamos, 

tūkst. eurų 

Gauta pajamų, tūkst eurų 

Už suteiktas mokymo 

paslaugas 

Už kitas teiktas paslaugas 

2017 161.1 50.0 111.1 

 

Suteiktų paslaugų aprašymas pagal pajamų struktūrą (tūkst.Eur): 

Maitinimo pajamos  83.8 

Komunalinės paslaugos ir elektros energija  13.9 (priv.butai)  
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Mokinių apgyvendinimas bendrabutyje  3.4 

Transporto nuomos paslaugos 0.6 

Kopijavimo paslaugos 1.6 

Už suteiktos komunalinės paslaugos gyvenant bendrabutyje  7.8 

 

14.4. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais ir savivaldybėmis 

                 Mokykloje 2017 metais naujai  pasirašyta ir vykdoma naujos 9 bendradarbiavimo 

sutartys su: 

 UAB „Finėjas“ (logistikos įmonė); 

 UAB „Karališka kibininė“; 

 AB „Citadele bankas“; 

 Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras; 

 UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija; 

 Tarpinstitucinio bendradarbiavimo sutartis su Elektrėnų pradine mokykla, Elektrėnų 

„Versmės“ gimnazija, Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazija; 

 Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centru; 

 Elektrėnų savivaldybės vaikų darželiu „Drugelis“. 

             Iš viso su socialiniais partneriais pasirašytos  ir vykdoma 80 bendradarbiavimo sutarčių.  

          2017 metais mokykloje buvo organizuotos edukacinės veiklos (pamokos, 

paskaitos, seminarai, ir kt. renginiai) pas darbdavius ir socialinius partnerius, darbdavių atstovai 

vertino mokinius profesinio meistriškumo konkursuose, dalyvavo asmens įgytų kompetencijų 

vertinime. 

Elektrėnų profesinio mokymo centras bendradarbiauja su regiono bendrojo lavinimo 

mokyklomis, organizuoja Amatų dienas, kurių metu mokinius informuoja  apie Elektrėnų profesinio 

mokymo centre vykdomas profesinio mokymo programas, priėmimo tvarką, mokymosi sąlygas, 

įsidarbinimo galimybes.  

Siekiant informuoti apie mokykloje vykdomas mokymo programas, mokymosi 

sąlygas bei kartu gerinti profesinio mokymo įvaizdį, dalyvauta tarptautinėje parodoje „Mokymasis. 

Studijos. Karjera 2017“.  

Mokykla aktyviai bendradarbiauja su Trakų teritorine darbo birža: mokykloje vyksta 

paskaitos bedarbiams, vykdomos tęstinio profesinio mokymo programos. 

                     Mokykla yra atvira bendruomenei – mokyklos interneto svetainėje www.epmc.lt 

publikuojama aktuali informacija mokytojams, mokiniams, tėvams: priėmimas, mokyklos veikla, 

profesinis informavimas, švietimo pagalba, kokybės politika, ugdymas karjerai, projektai, tyrimų 

medžiaga, teikiama informacija apie darbo rinkos mokymo programas, nuolat atnaujinama naujienų 

skiltis. Sukurtas mokyklos įvaizdis socialiniame tinkle „Facebook“.  

Kiekvienais metais mokykla organizuoja tradicinę Kaziuko mugę, kurioje prekiauja 

Elektrėnų ir aplinkinių savivaldybių amatininkai, kitų mokyklų ir mūsų mokyklos mokiniai.  

Elektrėnų savivaldybės administracija, seniūnija, policijos komisariatas, Elektrėnų 

komunalinis ūkis  noriai priima mokyklos mokinius į baigiamąją praktiką, šių institucijų darbuotojai 

dalyvauja ir vertina mokinius asmens įgytų kompetencijų įsivertinimo metu. 

Nuolat bendradarbiaujama su Elektrėnų savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriumi organizuojant mokinių brandos egzaminus, sprendžiant švietimo politikos 

formavimo klausimus, vykdant vadovų atestaciją.  

Elektrėnų savivaldybėje metodinę veiklą vykdo Elektrėnų savivaldybės švietimo 

paslaugų centras. Mokykla bendradarbiauja, talkina ir dalyvauja organizuojant  11-12 klasių mokinių 

dalykines olimpiadas, konkursus, organizuojant mokytojų metodinę veiklą, kvalifikacijos tobulinimą, 

pasidalijimą gerąja darbo patirtimi. Su Centru bendradarbiaujama organizuojant mokinių pavėžėjimą 

ir apmokant mokyklos mokiniams kelionės išlaidas. Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų 

http://www.epmc.lt/
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centro pedagoginė – psichologinė tarnyba konsultuoja specialiųjų  poreikių mokinius ugdymo 

klausimais ir teikia pedagoginę pagalbą. 

Vyksta intensyvus bendradarbiavimas su Elektrėnų savivaldybės ugdymo įstaigomis: 

įvairių ugdymo koncentrų mokiniai visus metus kviečiami į Amatų dienas, kurių metu su mūsų 

mokyklos mokiniais dalyvauja praktiniuose užsiėmimuose. Kartą per metus organizuojama Atvirų 

durų diena.  

Talkinama ir dalyvaujama Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos renginyje - Europos 

dienos šventėje „Lietuva Europos Sąjungoje: pasiekimai ir ateities perspektyvios“, Elektrėnų 

kultūros centro organizuojamuose renginiuose: „Rudenėlio šventėje“, įvairiuose etnokultūriniuose 

renginiuose, organizuojant Sausio 13-osios, Vasario 16-osios, Kovo 11-osios renginius. 

 

 

14.5. Svarbiausi įstaigos pasiekimai ir problemos  

 

2017 m. gruodžio 1 d. buvo pasirašyta paramos sutartis, pagal kurią „Lietuvos energijos“ 

paramos fondas skyrė paramą VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro (EPMC) projektui – 

mokomosios vėjo jėgainės įrengimui. Mokykla, pasitelkdama fondo skiriamą paramą, taps dar 

patrauklesne mokymosi vieta esamiems ir būsimiems mokiniams. Vaikai patys piešė ir projektavo 

Tinkercad pagalba raktų pakabukus, prieš tai juos pasigaminę modelinu. 

2017 metų birželio mėnesį buvo įgyvendinta idėja sutelkti savivaldybės vaikus edukacinėms 

veikloms savaitės užsiėmimuose. Vieną savaitę vaikai buvo įtraukti į kūrybines veiklas, kitą savaitę 

buvo pasiūlyta konstruoti robotus LEGO EV3 konstruktorių pagalba, susipažinti  su 3D 

spausdinimu ir modeliavimu.  

2017 metų gegužės mėnesį mokykloje buvo suorganizuotas kvalifikacijos tobulinimo 

seminaras tema „Viskas apie fotovoltines elektrines Lietuvoje“, į kurį susirinko kitų profesinių 

mokyklų profesijos mokytojai, teigdami jog toks seminaras buvo ilgai lauktas ir naudingas. 

VšĮ Elektrėnų profesinis mokymo centras ir Kauno technikos kolegija dar pavasarį pradėjo 

tarpusavyje bendradarbiauti, o š. m. lapkričio pradžioje buvo pasirašyta ir bendradarbiavimo 

sutartis. Susitarta, jog nuo šiol Kauno technikos kolegijos Elektros energetikos ir Elektronikos 

technikos studijų programų studentai mūsų mokykloje galės praktiškai išbandyti įgytus įgūdžius, 

taikant teorines žinias dirbant su fotovoltiniais elementais. 

2017 metų pradžioje suorganizuota visų profesinių mokyklų, vykdančių automatiniųs sistemų 

eksploatavimo mechatroniko mokymo programą, atvira diskusija. 

VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras dalyvauja Lyderių laikas -3 programoje. 5 

mokytojai mokosi Švietimo lyderystės magistrantūros studijų programoje, 6 mokytojai dalyvauja 

neformaliojoje lyderystės programoje. Programos metu bus sukurti pokyčių projektai, atliepiantys 

regiono poreikius. 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų konkursui, kurį 2017 m. organizavo Elektrėnų 

savivaldybė, teiktos paraiškos ir gautas finansavimas jų vykdymui: 

Programos pavadinimas Dalyvių 

skaičius 

Gauta suma (Eur) 

programos vykdymui 

„Kulinarijos mokslo pagrindai – Europos šalių virtuvių 

ypatumai“ 

10 400 

„Dokumentų rengimo, kalbos kultūros ir etiketo 

pagrindai“ 

10 350 

„Finansinio raštingumo pagrindai“ 10 300 

„Svarbiausi įsitraukimo į darbo rinką aspektai"  10 500 

„Kompiuterinė braižyba pradedantiesiems“ 10 400 



























 

VŠĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras, juridinio asmens kodas 190976966 

Rungos g.18, LT-26109 Elektrėnai 

 

 2017 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

2017 m. gruodžio 31 d. 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras (toliau – Įstaiga) buvo įregistruota  1995 m. 

balandžio 24 d., rejestro Nr.099515, įstaigos kodas 190976966, adresas Rungos g.18 Elektrėnai, 

steigėjas ir dalininkas - Švietimo ir mokslo ministerija, antrasis dalininkas – UAB „Anupriškių 

parkas“. Pagrindinė veiklos sritis – techninis ir profesinis vidurinis mokymas. 

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d.  ir baigiasi gruodžio 31 d. 

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.  

Įstaiga filialų neturi.  

Įstaigoje per  2017 metus vidutiniškai dirbo 115 darbuotojai, 2016 m. – 115. 

Įstaigos veiklai ateityje gali kilti laikinų problemų, nes, kaip ir visoje respublikoje, taip ir 

Elektrėnų savivaldybėje, susiduriama su mokinių mažėjimo tendencija. Tai lemia mažėjantis 

gimstamumas, jaunų šeimų išvykimas į užsienį. Tai gali sumažinti įstaigos pajamas iš lėšų, skirtų 

mokinio krepšeliui finansuoti, tuo pačiu ir pajamas iš ūkinės – komercinės veiklos.  

Ataskaitose pateikiami duomenys išreiškiami Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais 

– eurais ir centais. Nuo 2015 m. sausio 1 d. apskaitos valiuta – Euras. Balansinių sąskaitų 

likučiai perskaičiuoti iš litų į eurus, taikant oficialų euro kursą 3,4528. Perskaičiavimo rezultatas 

0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

Įstaiga taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų visų 

taikytinų, išskyrus 9 „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“ ir 26 „Išteklių fondo apskaita ir 

finansinių ataskaitų rinkinys“, VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS 

reikalavimo, Įstaiga vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, pateiktais šios apskaitos 

politikos skyriuje „Bendrieji apskaitos principai“. 

Apskaitos politika, ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų registravimo tvarka užtikrina, kad 

Įstaigos finansinėse ataskaitose pateikiama informacija yra: 

- svarbi vartotojų sprendimams priimti; 

- patikima, nes: 

- teisingai nurodo Įstaigos finansinius rezultatus, finansinę būklę ir pinigų srautus; 

   - parodo ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų ekonominę prasmę, ne vien teisinę formą 

(turinio viršenybės prieš formą principas); 

   -  nešališka, netendencinga; 

   - apdairiai pateikta (atsargumo principas); 

   - visais reikšmingais atžvilgiais išsami. 

Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat. 

Apskaitos politika keičiama, tik vadovaujantis VSAFAS, ir taikoma vienodai visiems 

finansinių ataskaitų straipsniams, kuriems turi įtakos apskaitos politikos keitimas. Atvejai, kai 

apskaitos politika gali būti keičiama, pateikti šios apskaitos politikos skyriuje „Apskaitos 

politikos keitimas“. 

Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos 

principus, metodus ir taisykles. 

Žemiau pateikiama Įstaigos apskaitos politika naudojama, sudarant finansinių ataskaitų 

aiškinamojo rašto dalį „Apskaitos politika“. 

 

Bendrieji apskaitos principai 

 

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. 

Tvarkant apskaitą ir sudarant finansinę atskaitomybę, vadovaujamasi šiais principais ir jų 

reikšmėmis: 

- subjekto (Įstaiga laikoma atskiru apskaitos vienetu ir į finansinių ataskaitų rinkinį turi 

būti įtrauktas tik Institucijos nuosavas arba patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir 

disponuojamas valstybės ar savivaldybės turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, grynasis 

turtas, pajamos ir sąnaudos bei pinigų srautai.); 

- veiklos tęstinumo (Įstaigos finansinės ataskaitos rengiamos, remiantis prielaida, kad 

Įstaiga laikysis veiklos tęstinumo principo ir artimiausioje ateityje atliks jai pavestas valstybės 

funkcijas ir teisės aktuose bei sutartyse nustatytus savo įsipareigojimus. Veiklos tęstinumo 

įvertinimą, atsižvelgdami į visą prognozuojamą ne trumpesnio kaip 12 mėnesių laikotarpio po 

finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo informaciją, atlieka asmenys, atsakingi už Įstaigos 

finansinių ataskaitų parengimą. Jeigu finansinės ataskaitos sudaromos, nesilaikant veiklos 

tęstinumo principo, aiškinamajame rašte turi būti atskleistas šis faktas, priežastis, dėl kurios 

Įstaiga nesilaikė veiklos tęstinumo principo, ir apskaitos principai, kuriais remiantis sudarytas 

finansinių ataskaitų rinkinys.); 

- periodiškumo (Įstaigos veikla, tvarkant apskaitą, suskirstoma į finansinius metus arba 

kitos trukmės ataskaitinius laikotarpius, kuriems pasibaigus sudaromas finansinių ataskaitų 



 

rinkinys. Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas pagal paskutinės ataskaitinio 

laikotarpio dienos duomenis. Vėliau įvykusių ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių apskaita ir 

atskleidimas finansinėse ataskaitose yra aprašyti šios apskaitos politikos skyriuje 

„Poataskaitiniai įvykiai“. Įstaigos finansiniai metai trunka 12 mėnesių, tačiau tam tikromis 

aplinkybėmis finansiniai metai gali būti trumpesni nei 12 mėnesių. Tokių atvejų susidarymo 

priežastys ir aiškinamajame rašte atskleidžiama informacija yra nurodyti šios apskaitos 

politikos skyriuje „Ataskaitinis laikotarpis“.); 

- pastovumo (Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką, nebent 

reikšmingi įvykiai ar aplinkybės nulemtų būtinybę pakeisti apskaitos politiką, siekiant 

teisingiau parodyti Institucijos turtą, finansavimo sumas, įsipareigojimus, grynąjį turtą, 

pajamas ir sąnaudas, ir (arba) to būtų reikalaujama pagal galiojančių VSAFAS pereinamąsias 

nuostatas arba pagal pasikeitusias šių standartų nuostatas.); 

- piniginio mato (Visas Įstaigos turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas, 

pajamos ir sąnaudos finansinėse ataskaitose rodomi pinigine išraiška finansinių ataskaitų 

valiuta); 

- kaupimo (Įstaigos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami tada, kai 

jie įvyksta, ir pateikiami to laikotarpio finansinėse ataskaitose. Pagal kaupimo principą 

pajamos registruojamos tada, kai jos uždirbamos, o sąnaudos – tada, kai jos patiriamos, 

neatsižvelgiant į pinigų gavimą ar išmokėjimą.); 

- palyginimo (Įstaigos pajamos, uždirbtos per ataskaitinį laikotarpį, siejamos su 

sąnaudomis, patirtomis, uždirbant tas pajamas. Įstaigos finansinėse ataskaitose pateikiama 

ataskaitinių ir praėjusių mažiausiai vienerių prieš ataskaitinius metus finansinių metų 

informacija. Finansinės ataskaitos rengiamos taip, kad jų vartotojai galėtų palyginti jose 

pateiktus duomenis su kitų ataskaitinių laikotarpių bei kitų viešojo sektoriaus subjektų 

finansinėse ataskaitose pateiktais duomenimis ir teisingai įvertinti Įstaigos finansinės būklės 

pokyčius. Jei keičiami finansinių ataskaitų straipsnių įvertinimo metodai, Įstaiga pateikia 

pakeistus straipsnius ar jų klasifikavimą, praėjusių finansinių metų sumas, kurias norima 

palyginti su ataskaitinių metų sumomis, taip, kaip nurodyta šios apskaitos politikos skyriuje 

„Apskaitos politikos keitimas); 

- atsargumo (Įstaiga pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriais vadovaujantis turto, 

finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto bei pajamų ir sąnaudų vertė negali būti 

nepagrįstai padidinta arba nepagrįstai sumažinta. Rengiant finansinių ataskaitų rinkinį, 

atsakingi Įstaigos asmenys patikrina visus subjektyvius įvertinimus, pavyzdžiui, skolas, kurių 

nesitikima atgauti, atidėjinius, sukaupimus ir pan. Be to, atsakingi finansinių ataskaitų 

rengėjai įsitikina, kad finansinės ataskaitos yra patikimos ir neutralios, t. y. turtas, 

finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas, pajamos ir sąnaudos nėra parodyti 

nepagrįstai padidinta arba sumažinta verte.); 

- neutralumo (Įstaigos finansinėse ataskaitose pateikta informacija turi būti objektyvi ir 

nešališka. Jos pateikimas neturi daryti įtakos apskaitos informacijos vartotojų priimamiems 

sprendimams ir neturi būti siekiama iš anksto numatyto rezultato); 

- turinio viršenybės prieš formą (Įstaigos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje 

registruojami pagal jų turinį ir ekonominę prasmę, o ne tik pagal teisinę formą. Ūkinės 

operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami ir pateikiami finansinėse ataskaitose 

pagal jų turinį ir ekonominę prasmę net ir tada, kai toks jų pateikimas skiriasi nuo jų teisinės 

formos). 

 

 Sudarant biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, vadovaujamasi šiais principais: 



 

- pinigų (Įstaigos išlaidos pripažįstamos tada, kada išmokami pinigai, o pajamos 

pripažįstamos tada, kada gaunami pinigai.); 

- subjekto;  

- periodiškumo; 

- pastovumo;  

- piniginio mato. 

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami Lietuvos piniginiais vienetais, 

apvalinant iki šimtųjų dalių (dviejų skaitmenų po kablelio). 

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami Įstaigos sąskaitų plano sąskaitose, taikant 

Įstaigos apskaitos politiką, parengtą pagal VSAFAS reikalavimus (nurodytus principus, 

metodus ir taisykles) atskiroms ūkinėms operacijoms ir įvykiams, finansinių ataskaitų 

elementams arba straipsniams ir apskaitos procedūroms. 

Toliau pateikiama Įstaigos taikoma apskaitos politika, apimanti atskirus finansinių 

ataskaitų elementus arba straipsnius, ūkines operacijas, ūkinius įvykius ir jų apskaitos 

procedūras. 

 

Nematerialusis turtas 

 

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka apibrėžimą, t. y. materialios formos 

neturintis, nuo kitų Įstaigos nematerialiojo turto vienetų atskiriamas nepiniginis turtas, kuriuo 

Įstaiga disponuoja ir kurį naudodama numato gauti tiesioginės ir (arba) netiesioginės 

ekonominės naudos, ir šiuos kriterijus: 

- yra lengvai atskiriamas nuo kitų turto vienetų; 

- pagrįstai tikėtina, kad Įstaiga būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos; 

- galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą; 

- Įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti (įskaitant teisę apriboti juo naudotis kitiems) ir jį 

kontroliuoti. Įstaiga kontroliuoja turtą, jei turi teisę gauti iš jo ekonominės naudos būsimaisiais 

laikotarpiais. Galimybė kontroliuoti turtą gali priklausyti nuo juridinių teisių į tą turtą atsiradimo 

arba nuo jų pasikeitimo. 

Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą yra registruojami ilgalaikio nematerialiojo 

turto sąskaitose. 

Pirminio pripažinimo metu nematerialusis turtas įvertinamas įsigijimo savikaina. Išlaidos, 

patirtos po nematerialiojo turto pirminio pripažinimo, didina nematerialiojo turto įsigijimo 

savikainą tik tuo atveju, kai galima patikimai nustatyti, kad patobulintas nematerialusis turtas 

teiks didesnę ekonominę naudą, t. y. kad atliktas esminis nematerialiojo turto pagerinimas. 

Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas finansinėse ataskaitose yra rodomas: 

- turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus 

sukauptą amortizacijos ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą; 

- turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, yra rodomas įsigijimo savikaina, 

atėmus turto nuvertėjimo, jei jis yra, sumą. 

Amortizacija skaičiuojama, taikant tiesiogiai proporcingą metodą taip, kad nematerialiojo 

turto savikaina būtų sistemingai paskirstyta per jo naudingo tarnavimo laiką. Amortizacija 

skaičiuojama, atsižvelgiant į teisės aktais nustatytus nematerialiojo turto amortizacijos 

normatyvus, patvirtintus Įstaigos direktoriaus įsakymu. 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. Neriboto naudingo tarnavimo laiko 

nematerialiojo turto amortizacija neskaičiuojama. 

Likvidacinė nematerialiojo turto vertė paprastai yra lygi nuliui, išskyrus atvejus, kai 

trečioji šalis įsipareigoja nupirkti šį turtą jo naudingo tarnavimo laiko pabaigoje arba kai rinkoje 

aktyviai prekiaujama tokiu turtu. 

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. 

Pagrindiniai turto nuvertėjimo požymiai yra pateikti šios apskaitos politikos skyriuje „Turto 

nuvertėjimas“. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių 

suma, mažinant turto balansinę vertę bei ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio 

pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudas (atsižvelgiant į tai, kokiai veiklai vykdyti susijęs turto 

vienetas yra naudojamas). Kai vėlesnį ataskaitinį laikotarpį, pasikeitus aplinkybėms, atkuriama 

anksčiau pripažinta turto nuvertėjimo suma, turto balansinė vertė po nuvertėjimo atkūrimo negali 

viršyti jo balansinės vertės, kuri būtų buvusi, jeigu turto nuvertėjimas nebūtų buvęs pripažintas. 

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas peržiūrimas, kai yra požymių, kad 

anksčiau nustatytas naudingo tarnavimo laikas gali būti reikšmingai pasikeitęs. Naudingo 

tarnavimo laikas negali viršyti teisės aktuose numatytų terminų. Jeigu numatomas turto naudingo 

tarnavimo laikas stipriai skiriasi nuo anksčiau įvertinto naudingo tarnavimo laiko, amortizacijos 

laikotarpis yra atitinkamai koreguojamas. 

Išsami nematerialiojo turto apskaitos tvarka yra nurodyta Įstaigos Nematerialiojo turto 

apskaitos tvarkos apraše. 

Ilgalaikis materialusis turtas 

 

Ilgalaikis materialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka šiuos kriterijus: 

- yra skirtas tam tikroms savarankiškoms funkcijoms atlikti: prekėms gaminti, paslaugoms 

teikti, nuomoti ar administraciniams tikslams; 

- yra numatomas naudoti ilgiau nei vienerius metus daugiau negu vieną veiklos ciklą; 

- jo įsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra ne mažesnė už Vyriausybės nustatytą 

minimalią viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto vertę. 

Paskutinis kriterijus netaikomas nekilnojamajam turtui, kilnojamosioms kultūros 

vertybėms, kitoms vertybėms, transporto priemonėms ir šaunamiesiems ginklams (išskyrus 

vienkartinio naudojimo). 

Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas 

VSAFAS: 

- žemė; 

- pastatai; 

- infrastruktūros ir kiti statiniai; 

- nekilnojamosios kultūros vertybės; 

- mašinos ir įrenginiai; 

- transporto priemonės; 

- kilnojamosios kultūros vertybės; 

- baldai ir biuro įranga; 

- kitas ilgalaikis materialusis turtas; 

- nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai. 

Į smulkesnes grupes ilgalaikis materialusis turtas skirstomas pagal Įstaigos poreikį. 

Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą yra registruojami ilgalaikio 

materialiojo turto sąskaitose. 

 Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas finansinėse ataskaitose yra rodomas: 



 

- žemė, kultūros vertybės ir kitos vertybės yra rodomos tikrąja verte; 

- bibliotekų fondai yra rodomi įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nuvertėjimo, jei jis 

yra, sumą; 

- likęs ilgalaikis materialusis turtas yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą 

nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą. 

Kultūros vertybių ir kitų vertybių tikroji vertė nustatoma, remiantis draudžiamąja verte (jei 

šios vertybės yra apdraustos). Kitu atveju kultūros vertybių ir kitų vertybių tikroji vertė 

nustatoma (teikiant prioritetą pirmiau einančiam metodui): remiantis to turto registrą tvarkančio 

subjekto atliekamo vertinimo duomenimis arba įsigijimo savikaina, jei ji gali būti patikimai 

įvertinta, arba simboline vieno euro verte (jei įsigijimo savikaina yra lygi nuliui arba taip pat 

negali būti patikimai įvertinta). 

Įstaiga patikslina žemės, kultūros vertybių ir kitų vertybių tikrąją vertę kiekvienų 

finansinių metų pabaigoje, prieš rengdama metines finansines ataskaitas. Tikroji vertė taip pat 

yra koreguojama per ataskaitinį laikotarpį, jei Įstaiga gavo naujos informacijos, kuria 

vadovaujantis tikrosios vertės pasikeitimas yra reikšmingas. 

Nusidėvėjimas skaičiuojamas, taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą taip, kad 

ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė būtų nuosekliai paskirstyta per visą turto naudingo 

tarnavimo laiką. Nusidėvėjimas skaičiuojamas, atsižvelgiant į teisės aktais nustatytus ilgalaikio 

materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus Įstaigos direktoriaus įsakymu. 

Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai turtas pradėtas eksploatuoti. 

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. Nusidėvėjimo sąnaudos neskaičiuojamos žemei, kultūros vertybėms, 

kitoms vertybėms ir bibliotekų fondams. 

Ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir likvidacinė vertė yra peržiūrimi, 

kai yra požymių, kad anksčiau nustatytas naudingo tarnavimo laikas ar likvidacinė vertė gali būti 

reikšmingai pasikeitę. Naudingo tarnavimo laikas ir likvidacinė vertė yra tikslinami, gavus 

papildomos informacijos. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė, pradedant nuo laikotarpio, 

kurį buvo patikslintas naudingo tarnavimo laikas arba likvidacinė vertė, turi būti nudėvėta per 

likusį (patikslintą) ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laiką. 

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo, išskyrus žemę, kultūros vertybes ir kitas vertybes, 

apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Pagrindiniai turto nuvertėjimo požymiai 

yra pateikti šios apskaitos politikos skyriuje „Turto nuvertėjimas“. 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 

(atsižvelgiant į tai, kokiai veiklai vykdyti susijęs turto vienetas yra naudojamas). Kai vėlesnį 

ataskaitinį laikotarpį, pasikeitus aplinkybėms, atkuriama anksčiau pripažinta turto nuvertėjimo 

suma, turto balansinė vertė po nuvertėjimo atkūrimo negali viršyti jo balansinės vertės, kuri būtų 

buvusi, jeigu turto nuvertėjimas nebūtų buvęs pripažintas. 

Žemės, kultūros vertybių ir kitų vertybių tikrosios vertės sumažėjimo nuostoliai 

registruojami apskaičiuotų nuostolių suma, mažinant turto balansinę vertę. Ta pati suma 

registruojama tiesiogiai grynojo turto sąskaitoje, mažinant tikrosios vertės rezervo sąskaitoje 

esančią sumą. Jei su atskiro turto vienetu susijęs tikrosios vertės rezervo likutis tampa lygus 

nuliui,  tikrosios vertės rezervą viršijanti nuvertėjimo suma yra registruojama, pripažįstant 

ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudas (atsižvelgiant į tai, kokiai veiklai 

vykdyti susijęs turto vienetas yra naudojamas). 



 

Rekonstravimo ir remonto išlaidų registravimas apskaitoje priklauso nuo rekonstravimo ir 

remonto darbų rezultato. Rekonstravimo ir remonto išlaidomis yra didinama ilgalaikio materialiojo 

turto savikaina ir (arba) patikslinamas likęs turto naudingo tarnavimo laikas, jeigu išlaidos 

reikšmingai pailgino turto naudingo tarnavimo laiką arba reikšmingai pagerino turto naudingąsias 

savybes. Jei atlikti darbai nepagerina naudingųjų ilgalaikio materialiojo turto savybių ar 

nepadidina turto funkcijų apimties arba nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, jie 

nepripažįstami esminiu pagerinimu, o šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio 

sąnaudomis. 

Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikainos, sukaupto nusidėvėjimo ir, jei 

yra, nuvertėjimo sumos nurašomos, o su tuo susijęs pelnas arba nuostolis apskaitomas veiklos 

rezultatų ataskaitoje. 

Kai tikrąja verte įvertintas turtas nurašomas, parduodamas, neatlygintinai perduodamas ar 

kitaip perleidžiamas kitam subjektui, tikrosios vertės rezervas mažinamas ta suma, kuri priskiriama 

tam turtui. Turto nurašymo arba pardavimo atveju suma, kuria sumažinamas tikrosios vertės 

rezervas, didina sukauptą perviršį arba mažina sukauptą deficitą. Turto neatlygintino perdavimo 

kitam subjektui atveju perduodama ir tikrosios vertės rezervo dalis, susijusi su šiuo turtu. 

Išsami ilgalaikio materialiojo turto apskaitos tvarka yra nurodyta Įstaigos Ilgalaikio 

materialiojo turto apskaitos tvarkos apraše. 

 

Biologinis turtas 

 

Biologinis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jeigu atitinka šiuos turto 

pripažinimo kriterijus: 

- Įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti (įskaitant teisę apriboti juo naudotis kitiems) ir jį 

kontroliuoti; 

- pagrįstai tikėtina, kad Įstaiga būsimaisiais laikotarpiais iš šio turto gaus ekonominės 

naudos arba šis turtas bus naudojamas socialiniais, kultūriniais, gamtosauginiais, 

moksliniais, teisėsaugos, pažintiniais tikslais; 

- galima patikimai nustatyti turto tikrąją vertę arba įsigijimo savikainą. 

Pirminio pripažinimo metu žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas apskaitoje 

registruojamas tikrąja verte, atėmus įvertintas pardavimo vietos išlaidas, arba įsigijimo ar 

pasigaminimo savikaina. Jei tikroji vertė ir įsigijimo ar pasigaminimo savikaina negali būti 

patikimai nustatyta, turtas apskaitoje registruojamas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 

patvirtintomis normatyvinėmis kainomis. 

Pirminio pripažinimo metu ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas 

apskaitoje registruojamas tikrąja verte arba įsigijimo ar pasigaminimo savikaina. Jei tikroji vertė 

ir įsigijimo ar pasigaminimo savikaina negali būti patikimai nustatyta, turtas apskaitoje 

registruojamas simboline vieno euro verte. 

 Po pirminio pripažinimo biologinis turtas finansinėse ataskaitose yra rodomas: 

- pirminio pripažinimo metu tikrąja verte registruotas biologinis turtas yra rodomas tikrąja 

verte (jei turtas naudojamas ne žemės ūkio veikloje) arba tikrąja verte, atėmus 

įvertintas pardavimo vietos išlaidas (jei turtas naudojamas žemės ūkio veikloje);  

- pirminio pripažinimo metu įsigijimo ar pasigaminimo savikaina registruotas biologinis 

turtas yra rodomas įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, atėmus nuvertėjimo 

nuostolius, jei tokie yra. 



 

Tikrąja verte apskaitomo biologinio turto tikroji vertė yra įvertinama kiekvieno ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje. Tikrosios vertės pokytis apskaitomas veiklos rezultatų ataskaitoje, 

mažinant (jei tikroji vertė padidėjo) arba didinant (jei tikroji vertė sumažėjo) ataskaitinio 

laikotarpio sąnaudas. 

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 (atsižvelgiant į tai, kokiai veiklai vykdyti susijęs turto vienetas yra 

naudojamas). Kai vėlesnį ataskaitinį laikotarpį, pasikeitus aplinkybėms, atkuriama anksčiau 

pripažinta turto nuvertėjimo suma, turto balansinė vertė negali viršyti jo buvusios įsigijimo ar 

pasigaminimo savikainos. 

Žemės ūkio produkcija nėra biologinis turtas ir žemės ūkio produkcijos gavybos momentu 

yra registruojama kaip atsargos. 

Išsami biologinio turto apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos Biologinio turto apskaitos 

tvarkos apraše. 

 

Atsargos 

 

Pirminio pripažinimo metu atsargos yra vertinamos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina.  

Po pirminio pripažinimo atsargos finansinėse ataskaitose yra rodomos įsigijimo 

(pasigaminimo) savikaina arba grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri yra mažesnė. 

Atsargos nukainojamos iki realizavimo vertės tam, kad jų balansinė vertė neviršytų 

būsimos ekonominės naudos ar paslaugų vertės, kurią tikimasi gauti, šias atsargas panaudojus 

(arba pardavus). Kai atsargos yra sunaudojamos (parduodamos), jų balansinė vertė yra 

pripažįstama sąnaudomis tą laikotarpį, kai yra suteikiamos viešosios paslaugos (arba 

pripažįstamos atitinkamos pajamos). Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje 

registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama 

kiekviena su atsargų sunaudojimu (pardavimu) susijusi operacija. 

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų, teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, 

Įstaiga taiko „pirmas gautas – pirmas išduotas“ (FIFO) atsargų įkainojimo būdą arba konkrečių 

kainų būdą. Atsargų įkainojimo būdas parenkamas, atsižvelgiant į atsargų ir veiklos, kurioje šios 

atsargos yra sunaudojamos, pobūdį. 

Visa atsargų įsigijimo ar pasigaminimo savikainos sumažinimo iki grynosios realizavimo 

vertės suma ir visi nuostoliai dėl atsargų praradimo, nurašymo ir pan. yra pripažįstami to 

laikotarpio, kuriuo sumažėjo vertė ar atsirado nuostolių, nuvertėjimo ir nurašytų sumų 

sąnaudomis. 

Išnykus aplinkybėms, dėl kurių buvo sumažinta atsargų balansinė vertė, ji apskaitoje 

parodoma taip, kad nauja balansinė vertė būtų lygi patikslintai grynajai realizavimo vertei, bet ne 

didesnė negu atsargų įsigijimo ar pasigaminimo savikaina. Bet kokio atsargų vertės sumažėjimo 

atkuriama dėl grynosios realizavimo vertės padidėjimo suma yra mažinamos atitinkamos to 

laikotarpio, kuriuo padidėjo grynoji realizavimo vertė, sąnaudos.  

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti 

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

apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose. 

Išsami atsargų apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos Atsargų apskaitos tvarkos apraše. 

 



 

Finansinis turtas 

 

Finansiniam turtui, kuris gali būti ilgalaikis arba trumpalaikis, priskiriama: 

- investicijos į nuosavybės vertybinius popierius; 

- investicijos į skolos vertybinius popierius; 

- paskolos, išankstiniai apmokėjimai ir kitos gautinos sumos; 

- terminuotieji indėliai; 

- pinigai ir pinigų ekvivalentai; 

- kitas finansinis turtas. 

Išankstinius apmokėjimus sudaro iš anksto sumokėtos sumos tiekėjams už paslaugas, 

kurios bus suteiktos per ateinančius laikotarpius, iš anksto perduotos gautos finansavimo sumos 

kitiems subjektams, už kurias subjektai teisės aktų ar sutartyse nustatyta tvarka turėtų 

atsiskaityti, kiti mokėjimai, kurie sąnaudomis bus pripažinti per ateinančius laikotarpius. 

Pinigus sudaro pinigai kasose 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. 

Finansinis turtas apskaitoje registruojamas tada, kai Įstaiga gauna arba pagal vykdomą 

sutartį įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. 

Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą, išskyrus finansinį turtą, kuris paskesnio 

įvertinimo metu įvertinamas amortizuota savikaina ir kurio įsigijimo metu nebuvo išleista pinigų, 

Įstaiga įvertina jį įsigijimo savikaina, kurią sudaro sumokėta arba mokėtina už jį suma arba kito 

perduoto turto vertė. Tiesioginės sandorių sudarymo išlaidos neįtraukiamos į finansinio turto 

įsigijimo savikainą ir yra pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio, kurio metu buvo sudarytas 

sandoris, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudomis. Finansinis turtas, kuris paskesnio 

įvertinimo metu vertinamas amortizuota savikaina ir kurio įsigijimo metu nebuvo išleista pinigų, 

pirminio pripažinimo metu vertinamas amortizuota savikaina. 

Įvertinimo tikslais finansinis turtas skirstomas į tris grupes: 

- parduoti laikomas finansinis turtas; 

- iki išpirkimo termino laikomas finansinis turtas; 

- ilgalaikės ir trumpalaikės suteiktos paskolos, gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai. 

Parduoti laikomu finansiniu turtu Įstaiga laiko: įsigytas kitų subjektų akcijas (išskyrus 

investicijas į asocijuotus arba kontroliuojamus subjektus); dalininko įnašus į viešąsias įstaigas 

(kurios nėra kontroliuojami ar asocijuoti subjektai); ilgalaikį finansinį turtą, kurį Institucija yra 

nusprendusi parduoti. 

Finansinis turtas priskiriamas prie iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto tik tada, 

kai Įstaiga ketina ir sugebės jį laikyti iki išpirkimo termino. Iki išpirkimo termino laikomo 

finansinio turto pavyzdžiai: obligacijos su nustatyta išpirkimo data (kai Įstaiga ketina jas laikyti 

iki išpirkimo termino ar atgauti iš esmės visą jų balansinę vertę). Nuosavybės vertybiniai 

popieriai nelaikomi iki išpirkimo termino laikomu finansiniu turtu. 

Finansinis turtas nepriskiriamas prie iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto, kai: 

- Įstaiga ketina laikyti finansinį turtą neribotą laiką; 

-  yra priimtas sprendimas parduoti finansinį turtą; 

-  emitentas turi teisę išpirkti Įstaigos laikomą finansinį turtą už sumą, kuri yra reikšmingai 

mažesnė už jo amortizuotą savikainą. 

Kiekvieną kartą sudarant finansines ataskaitas, finansinis turtas iš naujo įvertinamas taip: 

- parduoti laikomas finansinis turtas – tikrąja verte (išskyrus investicijas į vertybinius 

popierius, kurių kaina aktyviojoje rinkoje neskelbiama ir kurių tikrosios vertės negalima 



 

nustatyti, bei dalininkų įnašus į viešąsias įstaigas, kurios nėra kontroliuojami ar asocijuotieji 

subjektai – šis parduoti laikomas finansinis turtas vertinamas įsigijimo savikaina, atėmus 

nuvertėjimo nuostolius); 

-  iki išpirkimo termino laikomas finansinis turtas – amortizuota savikaina; 

- paskolos – amortizuota savikaina; 

- kitos po vienerių metų gautinos sumos – amortizuota savikaina; 

- per vienerius metus gautinos sumos, išankstiniai apmokėjimai ir kitas trumpalaikis 

finansinis turtas – įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius. 

Paskutinę metinio ataskaitinio laikotarpio dieną Įstaiga nustato, ar yra požymių, kad 

finansinio turto (ar panašaus finansinio turto vienetų grupės) balansinė vertė gali būti sumažėjusi, 

t. y. finansinio turto balansinė vertė yra didesnė už tikėtiną atgauti už tą finansinį turtą sumą. 

Pagrindiniai turto nuvertėjimo požymiai yra pateikti šios apskaitos politikos skyriuje „Turto 

nuvertėjimas“. 

Finansinio turto nuvertėjimo nuostoliai apskaitoje registruojami apskaičiuota nuvertėjimo 

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

finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas, išskyrus gautinų sumų ir išankstinių apmokėjimų 

nuvertėjimo nuostolius, kurie yra priskiriami pagrindinės veiklos nuvertėjimo ir nurašytų sumų 

sąnaudoms arba kitoms kitos veiklos sąnaudoms (atsižvelgiant į tai, su kuria veikla yra susijusios 

gautinų sumų ir išankstinių apmokėjimų sumos). 

Įstaiga nurašo iš apskaitos registrų finansinį turtą (ar jo dalį) tik tada, kai ji netenka teisės 

to finansinio turto (ar jo dalies) kontroliuoti. Įstaiga netenka teisės kontroliuoti finansinio turto 

tada, kai gauna visą sutartyje numatytą naudą, baigiasi teisių galiojimo laikas arba perleidžia šias 

teises kitoms šalims. 

Išsami finansinio turto apskaitos tvarka yra nurodyta Įstaigos Finansinio turto apskaitos 

tvarkos apraše ir Išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų apskaitos tvarkos apraše.  

 

Investicijos į asocijuotuosius arba kontroliuojamus subjektus  

 

Kontroliuojamais subjektais laikomi tie subjektai, kuriems Įstaiga daro lemiamą poveikį 

(subjektai, kuriuose Įstaiga turi daugiau nei 50 proc. balsavimo teisių arba turi teises valdyti  

subjekto veiklą pagal galiojančius teisės aktus, įstatus arba sutartis, nurodytos Finansinio turto 

apskaitos tvarkos apraše).  

Asocijuotaisiais subjektais laikomi tie subjektai, kuriems Įstaiga daro reikšmingą poveikį 

(subjektai, kuriuose Įstaiga turi nuo 20 proc. iki 50 proc. balsavimo teisių arba galioja kitos 

reikšmingą poveikį apibrėžiančios sąlygos, nurodytos Finansinio turto apskaitos tvarkos apraše). 

Investicijos į  pavaldžias biudžetines įstaigas konsoliduojamos, o atskirose finansinėse 

ataskaitose apskaitomos įsigijimo savikaina, kuri yra lygi nuliui. 

Investicijos į kontroliuojamas viešąsias įstaigas (kurios pagal Lietuvos Respublikos viešojo 

sektoriaus atskaitomybės įstatymą priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų) 

konsoliduojamos, o atskirose finansinėse ataskaitose apskaitomos įsigijimo savikaina. 

Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus ir konsoliduotosiose ir 

atskirose finansinėse ataskaitose apskaitomos nuosavybės metodu. 

Investicijos į asocijuotuosius subjektus tiek atskirose finansinėse ataskaitose, tiek 

konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinyje rodomos, taikant nuosavybės metodą. Iš 

asocijuotųjų subjektų gauti dividendai sumažina investicijos balansinę vertę. 



 

Dividendų pajamos Įstaigos atskirose finansinėse ataskaitose yra registruojamos finansinės 

ir investicinės veiklos pajamų sąskaitose.  

Rengianti konsoliduotąsias finansines ataskaitas viešojo sektoriaus subjektų grupė yra 

laikoma ekonominiu vienetu, todėl viešojo sektoriaus subjektų grupės subjektų tarpusavio ūkinės 

operacijos ir jų rezultatai yra eliminuojami. 

Įstaigos konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose yra rodomas visas konsoliduojamų 

subjektų turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai ir grynasis turtas paskutinę metinio 

ataskaitinio laikotarpio dieną, ataskaitinio laikotarpio pajamos ir sąnaudos, pinigų įplaukos ir 

išmokos. 

Įstaigos konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose rodomi tik ūkinių operacijų su prie 

viešojo sektoriaus subjektų grupės nepriklausančiais kitais subjektais rezultatai (perviršis arba 

deficitas); 

Išsami investicijų į asocijuotus arba kontroliuojamus subjektus apskaitos tvarka yra 

nurodyta Įstaigos Finansinio turto apskaitos tvarkos apraše. 

 

Turto nuvertėjimas 

 

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. 

Sudarydama metinį finansinių ataskaitų rinkinį, Įstaiga nustato, ar yra turto nuvertėjimo 

požymių. 

Pagrindiniai turto nuvertėjimo požymiai taikomi Įstaigos ilgalaikiam materialiajam turtui ir 

nematerialiajam turtui: 

- išoriniai požymiai: 

- reikšmingai sumažėjusi turto teikiamų paslaugų ar juo gaminamų produktų paklausa; 

- per ataskaitinį laikotarpį turto rinkos vertė sumažėjo reikšmingai daugiau, negu būtų 

sumažėjusi dėl įprastinio turto naudojimo per tą patį laikotarpį; 

- per ataskaitinį laikotarpį Įstaigos veiklos technologinėje, teisinėje aplinkoje arba 

Vyriausybės politikoje įvyko reikšmingų pokyčių, susijusių su Įstaigos turimo turto 

naudojimo apimtimi ir pobūdžiu, kurie daro neigiamą poveikį Įstaigos veiklos 

rezultatams; 

- vidiniai požymiai: 

- yra įrodymų, kad turtas ar turto dalis yra sugadinta; 

- Įstaiga turi turto, kuris dar nėra visiškai nudėvėtas (amortizuotas), tačiau jau 

nebenaudojamas veikloje; 

- per ataskaitinį laikotarpį įvyko (arba jie yra tikėtini netolimoje ateityje) 

reikšmingų ilgalaikių pokyčių, susijusių su turto naudojimo apimtimi ir pobūdžiu, tokių kaip 

turto galimybių neišnaudojimas (prastovos); planuojama nutraukti ar restruktūrizuoti veiklą, 

kurią vykdant naudojamas šis turtas; planuojama perleisti turtą anksčiau, negu iki tol tikėtasi, ir 

panašūs pokyčiai, darantys neigiamą poveikį Įstaigos veiklos rezultatams; 

- turtui eksploatuoti ir prižiūrėti reikia daugiau išlaidų, nei buvo numatyta 

išpradžių. 

Pagrindiniai turto nuvertėjimo požymiai taikomi Įstaigos finansiniam turtui: 

- yra žinoma, kad skolininkas turi didelių finansinių sunkumų ar yra didelė tikimybė, kad 

skolininkas bankrutuos; 



 

- nesilaikoma sutarties sąlygų, pavyzdžiui, laiku nesumokamos skolos arba nevykdomi 

kiti įsipareigojimai (pvz.: prekių ar paslaugų, už kurias buvo iš anksto sumokėta, suteikimas; 

palūkanų ar paskolos grąžinimas); 

- dėl ekonominių ar teisinių priežasčių, susijusių su skolininko finansiniais sunkumais, 

Įstaiga suteikė skolininkui nuolaidų, kurių priešingu atveju nebūtų suteikusi; 

 - skolininkas ginčija savo skolinius įsipareigojimus Įstaigai ir yra tikimybė, kad ginčas 

bus išspręstas ne Įstaigos naudai; 

- finansinio turto nuvertėjimas buvo pripažintas ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu; 

- ankstesnė patirtis rodo, kad nebus atgauta visa gautinų sumų vertė. 

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. 

Kai vėlesnį ataskaitinį laikotarpį, pasikeitus aplinkybėms, atkuriama anksčiau pripažinta 

turto nuvertėjimo suma, turto balansinė vertė po nuvertėjimo atkūrimo negali viršyti jo 

balansinės vertės, kuri būtų buvusi, jeigu turto nuvertėjimas nebūtų buvęs pripažintas. 

Išsami turto nuvertėjimo apskaitos tvarka yra nurodyta Įstaigos  Ilgalaikio materialiojo turto 

apskaitos tvarkos apraše, Nematerialiojo turto apskaitos tvarkos apraše, Finansinio turto apskaitos 

tvarkos apraše ir Išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų apskaitos tvarkos apraše. 

 

Finansiniai įsipareigojimai 

 

Ilgalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriami: 

- ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai; 

- ilgalaikiai atidėjiniai (žr. šios apskaitos politikos skyrių „Atidėjiniai“); 

- kiti ilgalaikiai įsipareigojimai. 

Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriami: 

- ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai (žr. šios 

apskaitos politikos skyrių „Atidėjiniai“); 

- ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis; 

- trumpalaikiai skoliniai įsipareigojimai; 

- mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos; 

- mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus; 

- mokėtinos socialinės išmokos; 

- mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla: 

- tiekėjams mokėtinos sumos; 

- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai; 

- sukauptos mokėtinos sumos; 

- kiti trumpalaikiai įsipareigojimai.  

Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai Įstaiga prisiima 

įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Įsipareigojimai pagal 

planuojamus sandorius nepripažįstami finansiniais įsipareigojimais, kol jie neatitinka finansinio 

įsipareigojimo apibrėžimo (t. y. kol Įstaiga neturi įsipareigojimo perduoti pinigus ar kitą 



 

finansinį turtą kitai šaliai arba pasikeisti finansinėmis priemonėmis su kita šalimi galimai sau 

nepalankiomis sąlygomis). 

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai, išskyrus finansinius 

įsipareigojimus, kurie paskesnio įvertinimo metu įvertinami amortizuota savikaina ir kurių 

atsiradimo metu nebuvo gauta pinigų, yra vertinami įsigijimo savikaina. Su sandorių sudarymu 

susijusios išlaidos pripažįstamos pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudomis tuo laikotarpiu, kai 

jos susidaro. Finansiniai įsipareigojimai, kurie paskesnio įvertinimo metu įvertinami amortizuota 

savikaina ir kurių atsiradimo metu nebuvo gauta pinigų, pirminio pripažinimo metu vertinami 

amortizuota savikaina. 

Po pirminio pripažinimo finansiniai įsipareigojimai finansinėse ataskaitose yra rodomi: 

- finansiniai įsipareigojimai, susiję su rinkos kainomis, – tikrąja verte;  

- kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai, jų einamųjų metų dalis, trumpalaikiai 

skoliniai įsipareigojimai, nesusiję su rinkos kainomis, – amortizuota savikaina; 

- kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina. 

Finansinių įsipareigojimų, susijusių su rinkos kainomis, Įstaiga neturi. 

Įstaiga nurašo iš apskaitos registrų finansinį įsipareigojimą ar jo dalį tik tada, kai 

įsipareigojimas įvykdomas, yra panaikinamas ar nustoja galioti. 

Išsami finansinių įsipareigojimų apskaitos tvarka yra nurodyta Įstaigos Ilgalaikių ir 

trumpalaikių įsipareigojimų apskaitos tvarkos apraše. 

 

Finansavimo sumos 

 

 Finansavimo sumos – Institucijos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, kitų išteklių 

fondų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų, užsienio valstybių ir organizacijų, 

kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti Įstaigos nuostatuose nustatytiems 

tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti ir vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo 

sumos apima ir Įstaigos gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas 

lėšas Įstaigos išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą. 

 Gautos ir gautinos finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje 

kaip turtas ir kaip finansavimo sumos, jeigu jos atitinka šiuos kriterijus: 

- finansavimo sumų gavėjas užtikrina, kad tenkinamos finansavimo sumų davėjo jam 

nustatytos sąlygos finansavimo sumoms gauti; 

- yra finansavimo sumų davėjo sprendimų ar kitų raštiškų įrodymų, kad finansavimo 

sumos bus suteiktos ir pinigai bus pervesti ar kitas turtas bus perduotas; 

- finansavimo sumų dydis gali būti patikimai įvertintas. 

Valstybės biudžeto asignavimai pripažįstami gautinomis finansavimo sumomis, tik teisės 

aktų nustatyta tvarka pateikus paraišką gauti finansavimo sumas, jei yra tenkinami punkte 

aukščiau nurodyti kriterijai. 

Jei patiriamos sąnaudos, kurios bus finansuojamos iš numatytų finansavimo šaltinių, net 

kai finansavimo sumos dar nėra gautos ir paraiška joms nepateikta, bet yra tenkinami aukščiau 

pateikti finansavimo sumų pripažinimo kriterijai, pripažįstamos finansavimo pajamos ir 

sukauptos finansavimo pajamos, kurios parodomos finansinės būklės ataskaitoje prie sukauptų 

gautinų sumų. 

Finansavimo sumos (gautinos arba gautos) yra skirstomos į: 

- finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti; 

- finansavimo sumas kitos išlaidoms. 



 

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti gali būti registruojamos nemokamai ar už 

simbolinę kainą, gavus ilgalaikį materialųjį ar nematerialųjį turtą, biologinį turtą ar atsargas arba 

gavus pinigus jiems įsigyti.  

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms 

(negautoms pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis kitoms išlaidoms yra 

laikomos visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti. 

Finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, 

kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. 

Kitiems viešojo sektoriaus subjektams perduotos finansavimo sumos yra nepriskiriamos 

sąnaudoms – tokiu atveju yra mažinamos gautos finansavimo sumos ir registruojamos perduotos 

finansavimo sumos. 

Kitiems ne viešojo sektoriaus subjektams perduotos finansavimo sumos registruojamos 

kaip Įstaigos finansavimo sąnaudos, kartu pripažįstant finansavimo, kuris buvo skirtas šiam 

tikslui, pajamas. 

Įstaiga, perduodama finansavimo sumas ne viešojo sektoriaus subjektams, registruoja 

perduotas finansavimo sumas, šiais atvejais: 

- kai perduoda savo turtą, įsigytą iš finansavimo sumų, ne viešojo sektoriaus 

subjektams, kai dėl to registruojama kito viešojo sektoriaus subjekto investicija taikant 

nuosavybės metodą; 

- kai finansavimo sumos perduodamos per tarpininką, t. y. kai Įstaiga perduoda savo 

turtą, įsigytą iš finansavimo sumų, ne viešojo sektoriaus subjektams, kurie finansuoja viešojo 

sektoriaus subjektus. 

Kitiems viešojo arba ne viešojo sektoriaus subjektams perduotos finansavimo sumos, už 

kurių panaudojimą finansavimo sumų gavėjas teisės aktų nustatyta tvarka turi atsiskaityti 

Įstaigai, registruojamos kaip išankstiniai apmokėjimai arba ateinančių laikotarpių sąnaudos. 

 Įstaiga, gautas finansavimo sumas ar turtą iš kito viešojo sektoriaus subjekto per 

tarpininką, apskaitoje registruoja turtą ir gautas finansavimo sumas pagal pirminį finansavimo 

sumų šaltinį, kurį nurodo tarpininkas arba finansavimo sumų davėjas. 

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinyje finansavimo sumos parodomos pagal finansavimo 

šaltinį ir tikslinę paskirtį. 

Išsami finansavimo sumų apskaitos tvarka yra nurodyta Įstaigos Finansavimo sumų 

apskaitos tvarkos apraše.  

Pajamos 

 

Įstaigos pagrindinės veiklos pajamoms priskiriamos pajamos, gautos, vykdant ūkines 

operacijas, apimančias pagrindinių nuostatuose nustatytų valstybės funkcijų atlikimą ir jai 

pavestų programų vykdymą. 

Įstaigos nepagrindinės veiklos pajamoms priskiriamos pajamos, gautos, vykdant 

nepagrindinę veiklą. 

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. 

 Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra padaromos su 

šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. 

Kitos pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, kad bus gauta su sandoriu susijusi ekonominė 

nauda, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų 

uždirbimu susijusias sąnaudas. 



 

Finansavimo pajamos veiklos rezultatų ataskaitoje parodomos pagal finansavimo šaltinius 

ir pagal veiklos, kuriai priskiriamos pajamos, tipą (pagrindinė veikla, finansinė ir investicinė 

veikla arba kita veikla). 

Pajamomis laikomas tik Įstaigos gaunamos ekonominės naudos padidėjimas. Įstaigos 

pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, nes tai nėra Įstaigos 

gaunama ekonominė nauda. Kai Įstaiga yra atsakinga už tam tikrų sumų administravimą ir 

surinkimą, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka privalo pervesti surinktas sumas į biudžetą ir neturi 

teisės šių sumų ar jų dalies atgauti tą patį ar vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais, tokios sumos 

ar jų dalis nėra Įstaigos pajamos ir apskaitoje registruojamos kaip gautinos ir mokėtinos sumos. 

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį 

laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos viešosios, kitos paslaugos, parduodamas 

turtas ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. 

Pajamos įvertinamos ir finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte. 

Išsami pajamų apskaitos tvarka yra nurodyta Įstaigos Pajamų apskaitos tvarkos apraše ir 

Finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų apskaitos tvarkos apraše.  

 

Sąnaudos 

 

Įstaigos pagrindinės veiklos sąnaudoms priskiriamos sąnaudos, patirtos, vykdant ūkines 

operacijas, apimančias pagrindinių nuostatuose nustatytų valstybės funkcijų atlikimą ir jai 

pavestų programų vykdymą. 

Įstaigos kitos veiklos sąnaudoms priskiriamos sąnaudos, atsirandančios, vykdant 

nepagrindinę veiklą. 

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos, vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo 

ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų 

išleidimo laiką. 

Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesniųjų ir ataskaitinio laikotarpių išlaidų dalis, kuri 

tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms ar prisiimtiems įsipareigojimams. Išlaidos, 

skirtos pajamoms uždirbti būsimaisiais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir pateikiamos 

finansinėse ataskaitose kaip turtas ir pripažįstamos sąnaudomis būsimaisiais laikotarpiais. 

Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su 

konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais 

laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. 

 Tais atvejais, kai Įstaigos sąnaudas kompensuoja trečioji šalis, pripažintos sąnaudos 

sumažinamos kompensacijos suma. 

Sąnaudos įvertinamos tikrąja verte. Kai atsiskaitymai atliekami grynaisiais pinigais arba jų 

ekvivalentais, sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų 

suma (neįskaitant į ją atgautino pridėtinės vertės mokesčio). Tais atvejais, kai numatytas 

atsiskaitymo laikotarpis ilgesnis nei 1 m. ir palūkanos nėra išskirtos iš bendros mokėtinos sumos, 

sąnaudų dydis įvertinamas, diskontuojant atsiskaitymo sumą. 

Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos sąnaudos parodomos, atsižvelgiant į jų 

pobūdį (t. y. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, nusidėvėjimo ir pan. sąnaudos). 

Išsami sąnaudų apskaitos tvarka yra nurodyta Įstaigos Sąnaudų apskaitos tvarkos apraše ir 

Finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų apskaitos tvarkos apraše.  

 



 

Finansinė nuoma (lizingas) ir veiklos nuoma 

 

Nuomos sutartims taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Ar nuoma bus 

laikoma veiklos nuoma, ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio 

ir ekonominės prasmės. 

Nuomos sandoriai grupuojami į veiklos nuomos ar finansinės nuomos (lizingo) sandorius, 

atsižvelgiant į tai, kiek turto nuosavybės teikiamos naudos ir rizikos tenka nuomotojui ir kiek 

nuomininkui: 

   - Nuoma yra laikoma finansine nuoma, jei iš esmės visa su turto nuosavybe susijusi 

nauda ir didžioji dalis rizikos perduodama nuomininkui; 

- Nuoma yra laikoma veiklos nuoma, kai, perduodant turtą nuomininkui, didžioji 

dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos ne perduodama nuomininkui, o lieka 

nuomotojui. 

Finansinės nuomos atveju apskaitoje registruojamas įsigytas ilgalaikis materialusis turtas 

arba nematerialusis turtas. Jeigu nuomos sutartyje nurodytos palūkanos reikšmingai skiriasi nuo 

rinkos palūkanų normos arba nėra nurodytos, turto įsigijimo savikaina apskaičiuojama, 

diskontuojant visą sutartyje nurodytą įmokų sumą iki dabartinės vertės, taikant apskaičiuotų 

palūkanų normą sutarties sudarymo momentu. Turto įsigijimo savikaina lygi apskaičiuotai 

finansinio įsipareigojimo amortizuotai savikainai. Finansinės nuomos būdu įsigyto ilgalaikio 

materialiojo turto nudėvimoji vertė (nematerialiojo turto atveju – amortizuojamoji vertė) 

paskirstoma per visą jo naudingo tarnavimo laiką. 

Turto, įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sandorius, apskaitai yra taikomi tie patys 

principai kaip ir principai, taikomi ilgalaikio materialiojo turto arba nematerialiojo turto 

apskaitai. 

Finansinės nuomos atveju apskaitoje registruojamos finansinės nuomos įmokos yra 

padalijamos, išskiriant turto vertės dengimo sumą, palūkanas ir kitas įmokas (kompensuotinas 

nuomos sumas, neapibrėžtus nuomos mokesčius ir pan., jei jie yra numatyti finansinės nuomos 

sutartyje). Palūkanos priskiriamos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudoms ir apskaitoje 

registruojamos kaupimo principu, t. y. registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, už kurį 

apskaičiuojamos mokėtinos palūkanos. 

Veiklos nuomos atveju nuomos įmokos pagal nuomos sutartį yra registruojamos apskaitoje 

kaip sąnaudos tolygiai (tiesiniu metodu) per nuomos laikotarpį ir priskiriamos pagrindinės 

veiklos sąnaudoms. 

Sandoriai užsienio valiuta 

 

Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal 

sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš 

sandorių užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių 

perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ar sąnaudų 

sąskaitose. Veiklos rezultatų ataskaitoje atlikta tokių pajamų ir sąnaudų tarpusavio įskaita ir 

parodytas tik perskaičiavimo dėl valiutos kursų pokyčių rezultatas.  

Valiutos kurso ir valiutos keitimo kurso skirtumas, susidaręs, keičiant (perkant ar 

parduodant) valiutą, laikomas banko paslauga ir registruojamas kaip pagrindinės veiklos kitos 

sąnaudos. 

Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos 

banko skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį. 



 

Išsami sandorių užsienio valiuta apskaitos tvarka yra nurodyta Įstaigos Finansinės ir 

investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų apskaitos tvarkos apraše.  

 

Atidėjiniai 

 

Atidėjiniai pripažįstami ir apskaitoje registruojami, kai atitinka visus šiuos pripažinimo 

kriterijus: 

- Įstaiga turi įsipareigojimą (teisinę prievolę arba neatšaukiamąjį pasižadėjimą) dėl 

buvusio įvykio; 

- tikimybė, kad įsipareigojimą reikės padengti turtu, yra didesnė už tikimybę, kad 

nereikės; 

- įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. 

 Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami, o informacija apie 

susijusį su tikėtina sumokėti suma neapibrėžtąjį įsipareigojimą yra pateikiama finansinių 

ataskaitų aiškinamajame rašte. 

Atidėjiniais pripažįstami tik tie įsipareigojimai, kurie susiję su buvusiais įvykiais. 

Atidėjiniais nepripažįstami numatomi būsimi nuostoliai ar išlaidos, susiję su Įstaigos būsima 

veikla. 

Įstaiga pripažįsta atidėjinio sumą, atsižvelgdama į labiausiai tikėtiną dabartiniam 

įsipareigojimui padengti reikalingų išlaidų sumą paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną. 

Atidėjinio sumos dydis nustatomas, remiantis panašios veiklos patirtimi, pasirašytomis 

sutartimis, priimtais teisės aktais, ekspertų išvadomis, poataskaitiniais įvykiais ir pan. 

Paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną atidėjiniai peržiūrimi ir jų vertė 

koreguojama, atsižvelgiant į naujus įvykius ir aplinkybes. Jei paaiškėja, kad įsipareigojimų turtu 

dengti nereikės ar atidėjinio suma sumažėjo, atidėjiniai panaikinami arba sumažinami, mažinant 

finansinės būklės ataskaitos straipsnių „Ilgalaikiai atidėjiniai“ arba „Ilgalaikių atidėjinių 

einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai“ sumas. 

Ilgalaikiai atidėjiniai diskontuojami iki dabartinės jų vertės. Taikoma diskonto norma, 

tiksliausiai parodanti dabartinės pinigų vertės ir įsipareigojimui būdingos rizikos rinkos 

įvertinimą. 

Finansinėse ataskaitose atidėjiniai yra rodomi: 

- ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai – labiausiai 

tikėtina įsipareigojimui padengti reikalingų išlaidų suma; 

- ilgalaikiai atidėjiniai – amortizuota savikaina (diskontuota labiausiai tikėtina 

įsipareigojimui padengti reikalingų išlaidų suma). 

Įstaiga Atidėjinių neformuoja. 

  

Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas 

 

Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas registruojami nebalansinėse 

sąskaitose. 

Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas nerodomi nei finansinės būklės 

ataskaitoje, nei veiklos rezultatų ataskaitoje. Informacija apie juos yra pateikiama aiškinamajame 

rašte. Kai tikimybė yra labai maža, kad reikės panaudoti turtą įsipareigojimui padengti arba kad 



 

neapibrėžtasis turtas duos Įstaigai ekonominės naudos, informacija aiškinamajame rašte nėra 

pateikiama. 

Informacija apie neapibrėžtąjį turtą ir įsipareigojimus turi būti peržiūrima ne rečiau negu 

kiekvieno ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną, siekiant užtikrinti, kad pasikeitimai būtų 

tinkamai atskleisti aiškinamajame rašte. 

Įstaiga neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžtojo turto neturi. 

 

Poataskaitiniai įvykiai 

 

Poataskaitinis įvykis – įvykis per laikotarpį nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos 

iki finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo dienos. 

Poataskaitiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Įstaigos finansinę 

padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (t. y. turi įtakos Įstaigos finansinei padėčiai ar 

veiklos rezultatams balanso datą), yra koreguojantieji poataskaitiniai įvykiai. Atsižvelgiant į jų 

įtakos parengtoms finansinėms ataskaitoms reikšmę, koreguojantieji poataskaitiniai įvykiai yra 

rodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. 

Poataskaitiniai įvykiai, kurie nesuteikia papildomos informacijos apie Įstaigos finansinę 

padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (t. y. šie įvykiai parodo sąlygas, atsiradusias po 

paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos), yra nekoreguojantieji poataskaitiniai įvykiai. 

Nekoreguojantieji poataskaitiniai įvykiai aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie reikšmingi. 

Išsami poataskaitinių įvykių apskaitos tvarka yra nurodyta Įstaigos poataskaitinių įvykių ir 

apskaitos klaidų taisymo apskaitos tvarkos apraše. 

 

Apskaitos politikos keitimas 

 

Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima 

palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia, kad 

būtų galima nustatyti Įstaigos finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų keitimosi 

tendencijas. 

Įstaiga pasirenka ir taiko apskaitos politiką, remdamasi nuostatomis, pateiktomis VSAFAS 

1 „Finansinių ataskaitų rinkinių 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. 

Įstaigos apskaitos politika gali būti keičiama: 

- dėl VSAFAS nuostatų pakeitimo; 

- jei to reikalauja kiti teisės aktai. 

Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas, taikant retrospektyvinį 

būdą, t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl 

pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų 

atsiradimo. 

Poveikis, kurį daro apskaitos politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio 

informacijai ir darytų ankstesnių ataskaitinių laikotarpių informacijai, registruojamas apskaitoje 

tą ataskaitinį laikotarpį, kurį apskaitos politika pakeičiama, ir parodomas einamojo ataskaitinio 

laikotarpio finansinėse ataskaitose. Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitoje 

apskaitos politikos keitimo poveikio dalis, susijusi su ankstesniais laikotarpiais, rodoma 



 

straipsnyje „Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka“. Lyginamoji ankstesnio 

ataskaitinio laikotarpio informacija finansinėse ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. 

nėra koreguojama.  

Apskaitos politika gali būti keičiama tik nuo ataskaitinio laikotarpio pradžios, nes 

informacija už visą ataskaitinį laikotarpį turi būti parodoma, taikant vienodą apskaitos politiką 

panašaus pobūdžio ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams. 

 

Apskaitinių įverčių keitimas 

 

Apskaitinis įvertis – remiantis prielaidomis, atsižvelgiant į dabartinę turto ir įsipareigojimų 

vertę ir tikėtiną naudą ar įsipareigojimus, nustatomas apytikslis dydis, naudojamas turto ir 

įsipareigojimų vertei nustatyti. 

Apskaitiniai įverčiai naudojami, kai turto ar įsipareigojimų vertės negali būti tiksliai 

apskaičiuotos, o tik įvertintos. 

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo 

remtasi, atliekant įvertinimą, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. 

Apskaitinio įverčio keitimas nesusijęs su ankstesniais laikotarpiais ir nėra apskaitos klaidos 

taisymas, todėl buhalterinėje apskaitoje registruojamas tą ataskaitinį laikotarpį, kurį keitimas 

buvo atliktas, o finansinėse ataskaitose parodomas, taikant perspektyvinį būdą. 

Finansinių ataskaitų elemento vertės pokytis, atsiradęs dėl apskaitinio įverčio pokyčio, turi 

būti parodytas toje pačioje veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje, kurioje buvo parodyta prieš tai 

buvusi šio ataskaitos elemento vertė. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, 

pateikiama aiškinamajame rašte. 

 

Apskaitos klaidų taisymas 

 

Apskaitos klaida – klaida, kuri atsiranda dėl neteisingo skaičiavimo, netinkamo apskaitos 

metodo taikymo, neteisingo ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio registravimo ar dėl apsirikimo. 

Esminė apskaitos klaida – einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu išaiškėjusi klaida, dėl kurios 

praėjusio ar kelių praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinės ataskaitos negali būti laikomos iš 

esmės patikimomis. 

Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška yra didesnė nei 0,25 procento 

turto vertės. 

Einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos klaidos, padarytos praėjusių 

ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Ir esminės, ir neesminės klaidos taisomos 

einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose. 

Klaidų taisymo įtaka finansinėse ataskaitose parodoma taip: 

- jei apskaitos klaida nėra esminė, jos taisymas registruojamas toje pačioje 

sąskaitoje, kurioje buvo užregistruota klaidinga informacija, ir parodomas toje pačioje veiklos 

rezultatų ataskaitos eilutėje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija; 

- jei apskaitos klaida esminė, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir 

parodomas veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių klaidų 

taisymo įtaka“. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio finansinė informacija pateikiama 

tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama. 

Su esminės klaidos taisymu susijusi informacija pateikiama aiškinamajame rašte: 



 

- esminių apskaitos klaidų pobūdis ir ataskaitinis laikotarpis, kurį esminė klaida buvo 

padaryta; 

- kokiems finansinės būklės ataskaitos straipsniams esminės apskaitos klaidos 

taisymas turėjo įtakos; 

- koregavimo suma, registruota apskaitoje ir įtraukta, parodant grynąjį ataskaitinio 

laikotarpio perviršį ar deficitą. 

Išsami apskaitos klaidų taisymo tvarka yra nurodyta Įstaigos poataskaitinių įvykių ir 

apskaitos klaidų taisymo apskaitos tvarkos apraše. 

 

Informacijos pagal segmentus atskleidimas 

 

Įstaigos finansinėse ataskaitose pateikiama informacija apie šiuos pirminius segmentus 

pagal atliekamas valstybės funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių 

biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijoje. 

Turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai, pajamos, sąnaudos ir pinigų srautai 

pirminiams segmentams pagal valstybės funkcijas priskiriami pagal tai, kokioms programoms 

vykdyti skiriami ir naudojami ištekliai. 

Jei turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų priskyrimo segmentui 

pagrindas yra neaiškus, šios sumos yra priskiriamos didžiausią Institucijos veiklos dalį 

apimančiam švietimo segmentui. 

Įstaigos veiklos specifika nesąlygoja poreikio pasirinkti antrinius segmentus, pagal kuriuos 

būtų pateikiama informacija finansinėse ataskaitose. 

 

Straipsnių tarpusavio įskaitos ir palyginamieji skaičiai 

 

Turtas ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos bei pinigų įplaukos ir išmokos finansinėse 

ataskaitose nurodomi atskirai. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turto ir įsipareigojimų, taip 

pat pajamų ir sąnaudų tarpusavio įskaita negalima, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS 

reikalauja būtent tokios įskaitos. 

VSAFAS numatytais atvejais pajamų ir sąnaudų straipsnių tarpusavio įskaita gali būti 

atliekama finansinėse ataskaitose, pateikiant tik rezultatą (t. y. iš pajamų atėmus atitinkamas 

sąnaudas): pelną arba nuostolį. Pavyzdžiui, rezultatas – pelnas arba nuostolis yra rodomas, 

perleidus ar pardavus ilgalaikį turtą, keičiant užsienio valiutą. 

Palyginamųjų skaičių klasifikavimas yra koreguojamas, kad atitiktų ataskaitinių metų 

klasifikavimą. 

 

 

 



 

III. PASTABOS 

 

P03 Nematerialusis turtas  

Likutinė vertė 

2017.01.01 

Įsigijimo 

savikaina 

Nusidėvėjimas Likutinė vertė 

2017.12.31 

728.67 0.00 475.92 252.75 

 

Mokykla savo veikloje naudoja ilgalaikį nematerialųjį turtą, kuris pilnai nudėvėtas, jo 

įsigijimo savikaina 1831.18 Eur. 

P04 Ilgalaikis materialusis turtas  

Įstaiga turi turto pagal tokius straipsnius:  

 Mašinos ir įrengimai  

Likutinė vertė 

2017.01.01 

Įsigijimo 

savikaina 

Nusidėvėjimas Likutinė vertė 

2017.12.31 

517699.66 0.00 45772.08 471927.60 

 

Transporto priemonės 

Automobilio 

pavadinimas 

Likutinė vertė 

2017.01.01 

Nusidėvėjimas Likutinė vertė 

2017.12.31 

Opel Corsa 0.29 0.00 0.29 

VW Passat 0.29  0.29 

Priekaba Tauras 984.60 171.00 813.60 

Mercedes-Benz 

  85% ES                          

15% VB 

 

19623.88 

3463.04 

 

8721.71 

1539.13 

 

10902.17 

1923.91 

Peugeot Active 

  85% ES                          

15% VB 

 

11186.73 

1974.13  

 

2003.48 

353.56 

 

9183.25 

1620.57 

Peugeot Expert 

  85% ES                          

15% VB 

 

14339.42 

2530.49  

 

2568.05 

453.19 

 

11771.37 

2077.30 

Viso: 54102.87 15810.12 38292.75 

 

 

 



 

Baldai ir biuro įranga 

Pavadinimas 

 

 

Likutinė vertė 

2017.01.01 

 

Įsigyta Nusidėvėjimas Likutinė vertė 

2017.12.31 

Biuro įranga 1214.43  323.37 891.06 

Baldai 

85% ES 

15% VB 

 

3681.34 

649.65 

 

0.00 

0.00 

 

566.20 

99.92 

 

3115.14 

549.73 

Biuro įranga 

85% ES 

15% VB 

 

32787.13 

5785.97 

  

15131.60 

2670.28 

 

17655.53 

3115.69 

Viso: 44118.52 0.00 18791.37 25327.15 

 

Kitas ilgalaikis materialusis turtas 

Kito ilgalaikio mat.turto 

pavadinimas 

 

Likutinė vertė 

2017.01.01 

 

Įsigyta Nusidėvėjimas Likutinė vertė 

2017.12.31 

Kitas 17765.28 2150.00 4800.06 15115.22 

Bibliotekos fondas  31056.52 5273.71  36330.23 

Viso: 48821.80 7423.71 4800.06 51445.45 

 

Mokykla savo veikloje naudoja ilgalaikį materialųjį  turtą, kuris pilnai nudėvėtas, jo 

įsigijimo savikaina 48359.27 Eur. 

Mokykla savo veikloje naudoja ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį, nekilnojamąjį turtą, 

gautą pagal panaudos sutartis ir apskaitomą užbalansinėse sąskaitose: 

LR Švietimo ir mokslo ministerija –                         nekilnojamas turtas 2717047.38  

                           ilgalaikis mater.turtas 67238.42 

                   trumpalaikis turtas 12968.30 

Švietimo informacinių technologijų centras –                      ilgalaikis mater.turtas 21182.18 

                  nematerialus turtas 416.94 

                  trumpalaikis turtas 687.95 

Visagino technologijų ir verslo prof. mokymo centras –      nemater.turtas 9383.05 

Valstybinis žemės sklypas – 17953.83 

Nebaigta statyba  

Mokyklai skirtos lėšos, pagal lėšų panaudojimo sutartį Nr.S-664, 2017.12.07 sumai       

50 000 Eur  mokinių bendrabučio atnaujinimui. Lėšos pilnai panaudotos. Šiems darbams 



 

užbaigti mokykla iš 2017 m. sąmatos str. “Kitos paslaugos“ panaudojo 764.92 Eur. Nebaigta 

statyba sumai 50764.92 Eur  buvo perduota LR švietimo ir mokslo ministerijai ir buvo padidinta 

bendrabučio pastato vertė.  

P08  Atsargos  

Pavadinimas Likutis 

2017.01.01 

Įsigyta Nemokamai 

gauta 

Nurašyta Iškeltas į 

užbalans.sąsk. 

Likutis 

2017.12.31 

Ūkinės prekės 231.04 76784.49 224.00 77199.17  40.36 

Automobilio kuras 0.00 5110.41  4427.02  683.39 

Maisto produktai 1147.01 48533.06  48191.50  1488.57 

Atsarginės dalys 0.00 924.39  924.39  0.00 

Ūkio inventorius 0.00 75825.35   75825.35 0.00 

Viso: 1378.05 207177.70 224.00 130742.08 75825.35 2212.32 

 

 P09  Išankstiniai apmokėjimai  

Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 16.07 Eur, išankstiniai apmokėjimai tiekėjams –

13655.94 Eur. 

 

P10  Gautinos sumos 

 

Gautinos sumos už parduotas prekes ir paslaugas – 8866.34 Eur. 

Kitos gautinos sumos – 3246.71 Eur (gautinos sumos už telefono ryšius 271.70, 

privatizuotų bendrabučio kambarių skola už komunalines paslaugas ir elektros energiją –

44971.08, už mokinių pavėžėjimą 258.20 ). Ataskaitinių metų pabaigoje, pagal apskaitos 

politiką, buvo perskaičiuotos abejotinos skolos, kurios 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė 42254.27 

Eur. 

Sukauptos gautinos sumos – 99740.04 Eur (DU ir sodra – 96171.04, tiekėjai –3569.00). 

Dėl techninės klaidos apskaitoje, sukaupti atostoginių ir sodros rezervai buvo nepagristai 

padidinti. Prie metinio finansinių ataskaitų rikinio 2017 m. gruodžio 31 d. pateikta forma Nr.7/7 , 

kurioje buvo atitaisyta klaida – sumažintas sukauptų mokėtinų atostoginių ir sodros rezervų 

sumos . Sumažėjimas sudarė 58332.59 Eur. 

 

Įsiskolinimas pavėluotas grąžinti     0 dienų 
1-90 

dienos 

91-

180 

dienų 

181-

360 

dienų 

Daugiau 

kaip 361 

dienos 

Viso 

Gautinos sumos už komunalines 

paslaugas ir el. Energija, viso 

1497.69 1129.06 802.88 917.31 40732.04 44971.08 

Nuvertėjimas (Nerizikingi pirkėjai) 0% 10% 25% 50% 100%   

Nuvertėjimas (Rizikingi pirkėjai) 0% 25% 50% 100% 100%   

Abejotinos skolos: 0,00 218.60 386.32 917.31 40732.04 42254.27 

 

 

   



 

P11  Pinigai  ir jų ekvivalentai 

2017 m. gruodžio mėn. 31 d. Įstaiga bankų sąskaitose turėjo 116811.37 Eur (biudžeto 

lėšos - 0.00 Eur; surenkamos lėšos – 45178.71 Eur; Projektų lėšos – 71632.66 Eur), kasose 

pinigų likutis – 0.00 Eur. 

 

P12  Finansavimo sumos 

Įstaiga gavo iš valstybės biudžeto: 

Nepiniginiam turtui įsigyti FS 

likutis 

FS  

gautos 

 FS 

pergrup

avimas 

Neatlyg

intai 

gautas 

turtas 

 

Perduota 

kitiems 

viešojo 

sektoriau

s 

subjekta

ms 

FS  

panaudot

a 

FS 

grąžint

os 

FS 

likutis  

1. Atsargos (biudžetas) 231.03 196873.69  224.00  183954.20 170.00 13204.52 

2. Ilgalaikio turto 

įsigijimas (projekto 

15%)  

92012.96 50000.00 764.92  50764.92 13188.52  78824.44 

3. Bibliotekos fondas 30556.03 5744.15      36300.18 

Viso: 122800.02 252617.84 764.92 224.00 50764.92 197142.72 170.00 128329.14 

 

Kitoms išlaidoms kompensuoti FS 

likutis 

FS 

gautos 

FS 

pergrupavi

mas  

FS  

panaudota 

FS 

likutis  

1. Biudžetas 260.14 1649741.80 -764.92 1649220.95 16.07 

2. Biudžetas (egzaminai 

 programa 11. 01) 

 

 

2500.00  2500.00 0.00 

Viso: 260.14 1652241.80 -764.92 1651720.95 16.07 

  

Įstaiga gavo iš Europos Sąjungos: 

Nepiniginiam turtui 

įsigyti 

 FS 

likutis 

FS 

gautos 

FS 

Neatlygi

ntinai 

FS 

pergrup

avimas 

Perduota 

kitiems 

viešojo 

sektoriaus 

subjektams 

FS  

panaudota 

FS 

likutis  

1. ES struktūrinio 

fondo projektas 

(85%). 

521405.72     67827.36 453578.36 

2. Bibliotekos 

fondas 

500.51      500.51 

Viso: 521906.23     67827.36 454078.87 

 

Kitoms išlaidoms kompensuoti FS 

likutis 

FS 

gautos 

FS 

pergrupavi

mas 

FS  

panaudota 

FS 

likutis 

1. Socrates ir Leonardo projektai 57218.83 113874.20  135663.37 35429.66 

Viso 57218.83 113874.20  135663.37 35429.66 

 



 

Įstaiga gavo iš kitų šaltinių: 

 

 

P17  Trumpalaikės mokėtinos sumos 

 

Tiekėjams mokėtinos sumos 2017 m. gruodžio 31 d. buvo 3961.81– tai įstaigos 

vykdomos veiklos metu atsiradę įsiskolinimai už prekes bei paslaugas.  

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 3837.66 Eur.(sodros įmokos) 

 Sukauptos mokėtinos sumos –92529.82 Eur (atostoginių rezervas 70486.27,  soc. dr. 

rezervas 22043.55). 

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 1869.14 Eur ( PVM 1851.76  ir kitos mokėtinos 

sumos 17.38). 

 

P18  Grynasis turtas 

 

Įstaigos grynąjį turtą sudaro dalininkų įnašai 289.91 Eur.: 

LR švietimo ir mokslo ministerija – 0.29 eurai.   

Pagal 2014-02-04 dalininkų susirinkimo protokolą Nr.13V-1 patvirtintas naujas     

dalininkas – UAB „Anupriškių parkas“, atstovaujamas direktorės Neringos Čiurlienės, 

turintis 25% dalininkų balsų. Šio dalininko įnašas 289.62 Eur.  

 

P21  Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos 

 

Pajamos už mokymo paslaugas iš DB – 45612.06 ir robotikos būrelį 4339.50 Eur. 

Kitos pajamos prekių ir suteiktų paslaugų–111177.37 Eur.( maitinimo pasl.83845.58, 

komunalinės pasl.15873.97, apgyvendinimo bendrabutyje pasl. 7667.31, kitos 3790.51). 

 

P22  Pagrindinės veiklos sąnaudos 

 

Pagrindinės veiklos sąnaudos – 2069843.77 Eur : 

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 1420427.37 Eur.(biudžetas 1357188.60, 

kitos lėšos 63238.77) 

Nusidėvėjimo ir amortizacijos 85649.55 Eur (IMT 85173.63, nemater. turto 475.92) 

Komunalinių paslaugų ir ryšių –55058.90 Eur (komunalinės paslaugos 50856.15, 

ryšiai 4202.75)  

Komandiruočių –2147.02 Eur ( biudžetas 1154.39, surenk. lėšos 992.63)   

Transporto – 3784.89 Eur (biudžetas 3602.23, surenk. lėšos 182.66) 

 

Kitoms išlaidoms kompensuoti FS 

likutis 

FS 

gautos 

FS 

pergrupavi

mas 

FS  

panaudota 

FS 

likutis 

1. Lietuvos energija paramos fondas 0.00 36203.00   36203.00 

2. Paramos lėšos 2% 0.00 433.54  433.54 0.00 

Viso: 0.00 36636.54  433.54 36203.00 
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