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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

prie 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio 

 

1. BENDROJI INFORMACIJA 

 

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla, įmonės kodas – 191816651, yra 

viešas juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su savivaldybės herbu ir savo 

pavadinimu.  

 

Adresas: Parko g. Nr.19, LT-37326, Panevėžys, Lietuvos Respublika 

 

Mokykla yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. 

Nuo 2010 m. liepos 1 dienos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija - Panevėžio 

miesto savivaldybė. 

Mokykla kontroliuojamųjų, asocijuotųjų subjektų neturi, neturi filialų ar kitų struktūrinių 

padalinių. 

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį  - 52 darbuotojai. 

Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę Mokyklos veiklą, per ataskaitinį laikotarpį nebuvo. 

Mokykla vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas. Pagrindinė veiklos rūšis - pagrindinis 

ugdymas. 

Mokyklos finansinės ataskaitos teikiamos už  pilnus 2018 metus. 

Nuo 2015 metų įstaigos apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos eurais.  

 

2. APSKAITOS POLITIKA 

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

taikytino VSAFAS reikalavimus. 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. Apskaitos politika apima ūkinių 

operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. 

2018 metų finansinės ataskaitos parengtos pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 

įstatymą, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą ir atitinka viešojo 

sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau - VSAFAS), 23-iojo VSAFAS 

„Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys“ bei 1- ojo VSAFAS „Informacijos pateikimas finansinių 

ataskaitų rinkinyje“  nuostatas ir kitus teisės aktus. 

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika buvo tikslinta papildant „Biologinio turto apskaitos 

tvarkos aprašu“ ir „Bibliotekų fondų apskaitos tvarka“  (2018 m. lapkričio 22 d.  direktoriaus 

įsakymas Nr. V-123). 

 

3. PASTABOS 

P03. Nematerialusis turtas. 

Neriboto naudingo tarnavimo laiko nematerialaus turto Mokykloje nėra. 

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio nematerialiojo turto nebuvo įsigyta ir nebuvo nurašyta. 

Neatlygintinai gauta iš Panevėžio miesto savivaldybės administracijos dokumentų valdymo 

sistemos „AVILYS“ licenzija (5 darbo vietos) už 300,00 Eur ir finansų valdymo ir apskaitos 

informacinės sistemos Biudžetas VS licencija už 752,62 Eur. 

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal grupes pasikeitimą per 2018 m. 

pateikiama pagal 13 standarto 1 priede pateiktą formą  (Priedas P3 Nematerialusis turtas).  
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Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, 

įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro: 

 

El.

Nr 
Turto pavadinimas Turto grupė 

Kiekis 

vnt. 

Įsigijimo 

savikaina, 

€ 

Likutinė 

vertė, € 

1.  PĮ MKP „AbiWord“ Programinė įr. 1 8,40 0 

2.  
PĮ MKP „Matematika 10 su dinamine 

geometrija“ 
Programinė įr. 1 28,96 0 

3.  PĮ MKP „Lietuvių kalbos bendrinė tartis“ Programinė įr. 1 4,92 0 

4.  
Kompiuterinė programa „Dietinis 

maitinimas“ 
Programinė įr. 1 1264,48 0 

5.  PĮ MKP „Kamenskio Logo“ Programinė įr. 1 0,87 0 

6.  Dokumentacija „Logo pradžiamokslis“ Programinė įr. 1 5,79 0 

7.  PĮ MKP „Dinaminė geometrija“ Programinė įr. 1 0,87 0 

8.  
PĮ MKP „Pasaulio geografinės zonos“ 

„Bendrosios geografijos“ CD 
Programinė įr. 1 17,38 0 

9.  
PĮ MKP „Žaisk ir pažink bibliją. 1 ir 2 

dalis“ 
Programinė įr. 3 26,07 0 

10.  PĮ MKP „Skaičių miestelis“ Programinė įr. 1 28,96 0 

11.  
PĮ MKP „Atviro kodo programos 

mokyklai“ 
Programinė įr. 1 9,56 0 

12.  
PĮ MKP „Informacinių technologijų 

pradmenys“ 
Programinė įr. 1 28,67 0 

13.  
PĮ MKP „Kompiuterinis lietuvių kalbos 

žinynas“ 
Programinė įr. 1 22,88 0 

14.  
PĮ MKP „Kompiuterinis mok. lietuvių 

kalbos žodynas 1-4 kl.“ 
Programinė įr. 1 17,09 0 

15.  PĮ MKP „Užduočių kraitelė“ Programinė įr. 1 19,4 0 

16.  PĮ MKP „Eksternas“ Lietuvių k. mok.pr. Programinė įr. 1 23,75 0 

 Iš viso  18 1508,05 0 

 

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai ir turto, užstatyto kaip 

įvykdymo garantija, Mokykloje nėra. 

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto Mokykloje nėra. 

Nematerialiojo turto, įsigyto perduoti ir patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams Mokykla 

neturi. 

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų Mokykla neturi. 

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto Mokykloje nėra. 

Nematerialaus turto nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarpį nenustatyta. 

 

P04. Ilgalaikis materialusis turtas. 

Per ataskaitinį laikotarpį įsigytas ilgalaikis materialusis turtas: iš savivaldybės biudžeto lėšų už 

7200,00 Eur įranga multisensoriniam kambariui, priskirta mašinų ir įrengimų turto grupei. 

Per ataskaitinį laikotarpį nurašytas ir perduotas utilizuoti visiškai nusidėvėjęs nešiojamas 

kompiuteris Toschiba satellite L50-B- Win-8, įsigijimo vertė 418,50 Eur.  

Iš atsargų pergrupuota į kito ilgalaikio materialiojo turto grupę nemokamai gautos knygos iš 

Panevėžio miesto savivaldybės už  19,62 Eur iš Europos sąjungos lėšų ir 15,69 Eur iš kitų lėšų. 

Iš Panevėžio miesto savivaldybės užbalansinės sąskaitos perduotos knygos, įsigytos iš kitų 

šaltinių, užpajamuotos į kito ilgalaikio materialiojo turto grupę kaip nemokamai gautos knygos iš 

kitų šaltinių už 29,59 Eur. 
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Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal grupes pasikeitimą per 

2018 m. pateikiama pagal 12 standarto 1 priede pateiktą formą  (Priedas P4 Ilgalaikis materialusis 

turtas). 

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ir 

pasigaminimo savikaina:  

 

Eil.

Nr. 
Turto pavadinimas Turto grupė 

Įsigijimo 

savikaina, 

€ 

Likutinė 

vertė, € 

1.  Kiemo aikštelė 
Infrastruktūros 

statiniai 
4619,00 0 

2.  Molio degimo krosnelė 
Kitos mašinos ir 

įrenginiai 
1216,40 0,29 

3.  N.pl. stalas su plautuve ir lentyna 
Kitos mašinos ir 

įrenginiai 
318,58 0,29 

4.  Bulvių skutimo mašina 
Kitos mašinos ir 

įrenginiai 
1161,96 0,29 

5.  Daržovių pjaustyklė 
Kitos mašinos ir 

įrenginiai 
1476,19 0,29 

6.  N. plieno vonia 
Kitos mašinos ir 

įrenginiai 
494,09 0,29 

7.  Šaldiklis 
Kitos mašinos ir 

įrenginiai 
854,38 0,29 

8.  Mėsmalė 
Kitos mašinos ir 

įrenginiai 
546,80 0,29 

9.  N. plieno stalas su 2pl lentynom 
Kitos mašinos ir 

įrenginiai 
444,28 0,29 

10.  Šaldytuvas Gramm 
Kitos mašinos ir 

įrenginiai 
991,08 0,29 

11.  Šaldytuvas Gramm 
Kitos mašinos ir 

įrenginiai 
991,08 0,29 

12.  Mikseris 20 l 
Kitos mašinos ir 

įrenginiai 
1349,92 0,29 

13.  Konvekcinė krosnis 
Kitos mašinos ir 

įrenginiai 
2971,79 0,29 

14.  Stacionari keptuvė 
Kitos mašinos ir 

įrenginiai 
1503,71 0,29 

15.  Elektrinė viryklė 
Kitos mašinos ir 

įrenginiai 
1196,13 0,29 

16.  El. vandens šildytuvas 
Kitos mašinos ir 

įrenginiai 
1059,43 0,29 

17.  Marmitas 
Kitos mašinos ir 

įrenginiai 
1794,20 0,29 

18.  N. plieno stalas su plautuve 
Kitos mašinos ir 

įrenginiai 
297,15 0,29 

19.  Indų plovimo mašina 
Kitos mašinos ir 

įrenginiai 
1503,71 0,29 

20.  N. plieno vent. gaubtas su varikliu 
Kitos mašinos ir 

įrenginiai 
854,38 0,29 

21.  Platforminės svarstyklės 
Kitos mašinos ir 

įrenginiai 
512,63 0,29 
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22.  N. plieno vent. gaubtas su varikliu 
Kitos mašinos ir 

įrenginiai 
1161,96 0,29 

23.  N. plieno vent. gaubtas su varikliu 
Kitos mašinos ir 

įrenginiai 
1161,96 0,29 

24.  
N. plieno stalas su elektroninėm 

svarstyklėm 

Kitos mašinos ir 

įrenginiai 
447,46 0,29 

25.  Virtuvinių stalų komplektas 9 vnt. 
Kitos mašinos ir 

įrenginiai 
1804,33 0,29 

26.  Virtuvės stelažų komplektas 3 vnt. 
Kitos mašinos ir 

įrenginiai 
591,11 0,29 

27.  Medienos tekinimo staklės „DSL-1100V“ 
Kitos mašinos ir 

įrenginiai 
524,21 0,29 

28.  Baldų komplektas su vienviečiais stalais Baldai 2153,61 0,29 

29.  Baldų komplektas su vienviečiais stalais Baldai 1853,28 0,29 

30.  
Interaktyvioji lenta su mok. programomis 

„60“ 
Kita biuro įranga 813,83 0,29 

31.  
Individualus klausos įrenginys (auditorinis 

treniruoklis) 
Kita biuro įranga 1172,96 0,29 

32.  Individuali garsą stiprinanti aparatūra Kita biuro įranga 347,54 0,29 

33.  
Daugialypės terpės projektorius „Toshiba S 

25“ 
Kita biuro įranga 672,79 0,29 

34.  
Daugialypės terpės projektorius „Toschiba 

SC 25“ 
Kita biuro įranga 958,93 0,29 

35.  Apsauginė signalizacija Kita biuro įranga 421,98 0,29 

36.  Televizorius „Philips“ Kita biuro įranga 376,51 0,29 

37.  Grafoprojektorius „Medium traveler“ Kita biuro įranga 494,96 0,29 

38.  
Muzikinis centras „AIWA“ su 2 garso 

kolonėlėm 
Kita biuro įranga 521,32 0,29 

39.  
Kopijavimo aparatas „Toshiba e-studio 

166“ 
Kita biuro įranga 546,80 

0,29 

 

40.  
Daugiafunkcinis kopijavimo aparatas 

„Konica Minolta Bizhub 163“ 
Kita biuro įranga 375,64 0,29 

41.  
„Clever Board 3105“ interaktyvioji lenta su 

mok. programom 
Kita biuro įranga 1264,48 0,29 

42.  
„Toschiba xc2000 daugialypės terp. 

projektorius 
Kita biuro įranga 835,84 0,29 

43.  
Kompiuteris „Mikronas 2500“ su progr.įr. 

ir monitoriumi 
Kompiuterinė įranga 1155,58 0,29 

44.  
Kompiuteris Li 2608 Vista HB su 

monitorium ir spausdintuvu 
Kompiuterinė įranga 574,32 0,29 

45.  „ASUS F3E“ nešiojamas kompiuteris Kompiuterinė įranga 563,89 0,29 

46.  Nešiojamas kompiuteris HP 6730b Kompiuterinė įranga 714,20 0,29 

47.  Nešiojamas kompiuteris HP 6730b Kompiuterinė įranga 714,20 0,29 

48.  Nešiojamas kompiuteris HP 6730b Kompiuterinė įranga 714,20 0,29 

49.  Nešiojamas kompiuteris HP 6730b Kompiuterinė įranga 714,20 0,29 

50.  
Stacionarus kompiuteris Lenovo 

ThinkCentre M58 
Kompiuterinė įranga 724,62 

0,29 

 

51.  
Stacionarus kompiuteris Lenovo 

ThinkCentre M58 
Kompiuterinė įranga 724,62 0,29 

52.  
Stacionarus kompiuteris Lenovo 

ThinkCentre M58 
Kompiuterinė įranga 724,62 0,29 
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53.  
Nešiojamas kompiuteris „Lenovo Thinkpad 

E520“ 
Kompiuterinė įranga 579,24 0,29 

54.  Nešiojamas kompiuteris ASUS Kompiuterinė įranga 469,18 0,29 

55.  Nešiojamas kompiuteris ASUS Kompiuterinė įranga 469,18 0,29 

56.  Nešiojamas kompiuteris ASUS Kompiuterinė įranga 469,18 0,29 

57.  Nešiojamas kompiuteris ASUS Kompiuterinė įranga 469,18 0,29 

58.  Nešiojamas kompiuteris ASUS Kompiuterinė įranga 469,18 0,29 

59.  Nešiojamas kompiuteris ASUS Kompiuterinė įranga 469,18 0,29 

60.  Kompiuteris HP 600B MT Windows7 HP Kompiuterinė įranga 304,10 0,29 

61.  Kompiuteris Scorpio 2500 su Windows XP Kompiuterinė įranga 390,99 0,29 

62.  Kompiuteris Scorpio 2500 su Windows XP Kompiuterinė įranga 390,99 0,29 

63.  Kompiuteris Scorpio 2500 su Windows XP Kompiuterinė įranga 390,99 0,29 

64.  Kompiuteris Scorpio 2500 su Windows XP Kompiuterinė įranga 390,99 0,29 

65.  Kompiuteris Scorpio 2500 su Windows XP Kompiuterinė įranga 390,99 0,29 

66.  Kompiuteris Scorpio 2500 su Windows XP Kompiuterinė įranga 390,99 0,29 

67.  Kompiuteris Scorpio 2500 su Windows XP Kompiuterinė įranga 390,99 0,29 

68.  Kompiuteris Scorpio 2500 su Windows XP Kompiuterinė įranga 390,99 0,29 

69.  Nešiojamas kompiuteris Kompiuterinė įranga 417,05 0,29 

70.  Nešiojamas kompiuteris Kompiuterinė įranga 417,05 0,29 

71.  
Nešiojamas kompiuteris Packard Bell 

16.6“B830 320Gb WIN7 
Kompiuterinė įranga 434,43 

0,29 

 

72.  
Nešiojamas kompiuteris Packard Bell 

16.6“B830 320Gb WIN7 
Kompiuterinė įranga 434,43 0,29 

73.  Kompiuteris nešiojamas  Kompiuterinė įranga 679,74 0,29 

74.  
Nešiojamas kompiuteris DELL Inspiron 15 

Black 
Kompiuterinė įranga 607,91 

0,29 

 

75.  Viryklė GORENJE EC 5705 w 
Kt.mašinos ir 

įrenginiai 
515,52 0,29 

76.  
Kompiuteris HP 3505 PRO MT Window7 

PRO 
Kompiuterinė įranga 460,50 0,29 

77.  Planšetinis kompiuteris ARCHOS Kompiuterinė įranga 289,91 0,29 

78.  Kompiuteris Toschiba Kompiuterinė įranga 418,50 0,29 

79.  Kompiuteris Lenovo Kompiuterinė įranga 640,06 0,29 

80.  
Nešiojamas kompiuteris Fujitsu AH532 

15,6“ 13-2328 2G 500GB W8 
Kompiuterinė įranga 396,82 0,29 

 Iš viso  64521,10 23,20 

 

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys, teisės aktai ar  užstatyto kaip įsipareigojimų 

įvykdymo garantija, Mokykloje nėra. 

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto Mokykloje nėra. 

Žemės ir pastatų,  naudojamų ir laikomų vien tik pajamoms iš nuomos gauti, Mokykloje nėra.  

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, Mokykloje nėra. 

AB Turto bankui perduoto atnaujinti valstybės turto Mokykla neturi. 

Žemės, kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros vertybių Mokykla neturi. 

Pagal finansinės nuomos sutartis įsigyto turto Mokykla neturi. 

 

 

 

P08. Atsargos. 

Informacija apie atsargų  vertės pasikeitimą per 2018 m. pateikiama pagal 8 standarto 1 priede 

pateiktą formą  (Priedas P8 Atsargos).  
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Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 1580,11 Eur, ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje – 1208,77 Eur., t.sk. 46,12 Eur iš spec. lėšų ir 1162,65 iš valstybės biudžeto lėšų. 

Per 2018 metus įsigyta ir nemokamai  gauta atsargų už 26611,40 Eur,  nurašyta už 26982,74 

Eur. Nurašytos medžiagos buvo sunaudotos Mokyklos pagrindinei veiklai vykdyti.  

Per ataskaitinį laikotarpį įsigytas ir nemokamai gautas ūkinis inventorius už 4082,74 Eur. 

Įsigytas ūkinis inventorius atiduotas naudoti Mokyklos pagrindinėje veikloje, įsigijimo vertė 

pripažinta sąnaudomis. Jo kiekinė apskaita vykdoma užbalansinėje sąskaitoje 0210003. Nurašytas 

nebetinkamas naudoti ūkinis inventorius už 987,73Eur. Tai patalynė, indai, spec. rūbai, seni 

vadovėliai. Iš Panevėžio miesto savivaldybės gautos knygos už 35,31 Eur. pergrupuotos į ilgalaikį 

turtą. 

  Per ataskaitinį laikotarpį nemokamai gautos medžiagos ir ūkinis inventorius už  2844,40 Eur.  

Iš Panevėžio miesto savivaldybės nemokamai gauti leidiniai už 75,40 Eur, iš Panevėžio kurčiųjų 

sporto klubo „Vėjas“ gautas stalo teniso stalas už 141,89 Eur, iš UAB „Deimena“ gautos popierinės 

stalo servetėlės už 129,42 Eur, iš UABN „Dagemos konditerija“ gauti saldūs kepiniai mokyklos 

jubiliejaus švenei už 5,53 Eur, iš UAB PONTEM gautas sūris mokyklos jubiliejui už 14,14 Eur. 

Pagal programą „Vaisių vartojimo skatinimas švietimo įstaigose“ nemokamai gauti vaisiai už 

228,02 Eur, pagal programą „Pienas vaikams“ nemokamai gauti pieno produktai už 359,05 Eur; iš 

Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ gauti maisto produktai mokyklos mokiniams už 

1890,95 Eur. 

Pas trečiuosius asmenis laikomų atsargų Mokykloje nėra. 

Atsargų vertės sumažėjimo Mokykloje užregistruota nebuvo. 

 

 

P09. Išankstiniai apmokėjimai. 

Informacija apie išankstinius apmokėjimus 2018 m. gruodžio 31 d. pateikiama pagal 6 

standarto 6 priede pateiktą formą  (Priedas P9 Išankstiniai apmokėjimai). Kitas ateinančių 

laikotarpių sąnaudas 769,02 Eur sudaro: automobilių draudimas – 177,53 Eur, prenumerata 2018 

metams – 321,31 Eur iš valstybės biudžeto lėšų ir 169,73 Eur iš savivaldybės biudžeto lėšų, 

avansiniai mokėjimai už  kurą ir komunalines paslaugas – 100,45 Eur iš valstybės biudžeto lėšų.  

Kitų išlaidų ateinančių laikotarpių sąnaudos 100,45 Eur susidarė, kadangi buvo negautos sąskaitos 

faktūros iš tiekėjų už gruodžio mėnesį, tačiau žinoma, kad buvo patirtos sąnaudos, susijusios su 

ataskaitiniu laikotarpiu ir mokėjimo sumos dydis buvo nustatytas pagal ankstesnių laikotarpių 

duomenis. 

Nuvertėjusių išankstinių apmokėjimų Mokykloje nėra. 

 

 

P10. Per vienus metus gautinos sumos. 

Informacija apie per vienus metus gautinas sumas pateikiama pagal 17 standarto 7 priede 

pateiktą formą  (Priedas P10 Gautinos sumos). 

Per vienus metus gautinas sumas 25854,76 Eur  sudaro: sukauptos atostoginių sąnaudos: 

9228,95 Eur - sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto lėšų aplinkai finansuoti, 

1454,16 Eur - sukauptos finansavimo pajamos iš mokinio krepšelio lėšų ikimokykliniam ugdymui, 

14916,79 Eur - iš mokinio krepšelio lėšų, sukauptos pajamos už suteiktas paslaugas – 248,78 Eur., 

gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 6,08 Eur. 

   

 

 

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. 

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus 2018 m. gruodžio 31 d. pateikiama pagal 17 

standarto 8 priede pateiktą formą  (Priedas P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai). 

Pinigų likutis banko sąskaitose – 2688,66 Eur. Jį sudaro 2668,98 Eur paramos lėšos (tai -  gautų 

paramos iš juridinių ir fizinių asmenų bei pervestų 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio likutis) ir 
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19,68 Eur specialiosios lėšos. Jas sudaro  14,44 Eur paskutinėmis metų dienomis gautos pajamos už 

paslaugas ir 5,24 Eur permoka už mokinių maitinimą.  

Pinigų likučio kasoje nėra. 

  

P12. Finansavimo sumos. 

Informacija apie finansavimo sumas per 2018 m.  pateikiama pagal 20 standarto 4 ir 5 

prieduose pateiktas formas  (Priedai P12 Finansavimo sumos). 

Priedo  P12 „Finansavimo sumos“ lentelės 5 stulpelyje atliktas finansavimo sumų iš valstybės 

biudžeto pergrupavimas – 18716,57 Eur, iš savivaldybės biudžeto - 365,00 Eur ir iš kitų šaltinių – 

665,57 Eur,  kadangi finansavimo sumos panaudotos kitai paskirčiai, nei nurodė finansavimo sumų 

davėjas. 

 

FINANSAVIMO SUMŲ DETALIZAVIMAS: 

Eil. 

Nr. 
Finansavimo sumos 

Finansavimo 

sumos (gautos) 

išskyrus 

neatlyginamai 

gautą turtą 

Finansavimo 

sumų 

sumažėjimas 

dėl jų 

panaudojimo 

savo veikloje 

Finans

avimo 

sumos 

grąžint

os 

Finansavimo 

sumų likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigoje 

1 2 3 4 5 6 

1. Iš valstybės biudžeto: 536172,82 536172,82   

 

Aplinkos lėšos iš apskrities 

perduotoms švietimo įstaigoms 

finansuoti 

269400,00 2694000,00   

 Mokinio krepšelio lėšos 240300,00 240300,00   

 
Mokinio krepšelio lėšos     

imokyklinio ugdymo   programai 
25400,00 25400,00   

 

Socialinės paramos programa 

(nemokamam moksleivių 

maitinimui) 

1072,82 1072,82   

2. Iš savivaldybės biudžeto: 10421,96 10252,23  169,73 

 Mokinių važiavimo išlaidoms 572,23 572,23   

 

Visuomenės sveikatos rėmimo 

spacialioji programa, projektas 

„Noriu būti stiprus ir sveikas-2“  

100,00 100,00   

 

Neigiamų socialinių veiksnių 

prevencijos projekas „Augu 

sveikas, kai žinau-2“ 

100,00 100,00   

 
Švietimo ir ugdymo programa, 

projektas „Atraskime save kartu-2“ 
180,00 180,00   

 
Finansavimo sumos, skirtos 2019 

m. spaudinių prenumeratai 
169,73   169,73 

 

Programa Bendrojo ugdymo 

mokyklų išlaikymas, 

multisensorinio kambario įrangai 

9300,00 9300,00   

3. Iš Europos Sąjungos       

4. Iš kitų šaltinių: 2399,53 7803,23  2668,98 

     - 

 2 %  GPM 1009,57 1162,89  1489,85 

 Parama  juridinių ir fizinių asmenų 1310,00 968,87  1179,13 

 
Lietuvos edukologijos universitetas, 

už praktiką 
79,96 

79,96 

 
  

 Lietuvos surdopedagogų asociacija     

      

 Iš viso: 548994,31 554228,28  2838,71 
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P17. Įsipareigojimai. 

Informacija apie įsipareigojimus  2018 m. gruodžio 31 d.  pateikiama pagal 17 standarto 12 

priede pateiktą formą  (Priedas P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos). 2018 m. gruodžio 31 d. 

įsipareigojimų suma 24875,13 Eur, iš jų sukauptos mokėtinos sumos – 24444,71 Eur, tiekėjams 

mokėtinos sumos – 365,66 Eur, gauti išankstiniai apmokėjimai už maitinimą – 64,76 Eur. 

 

 

P18. Grynasis turtas. 

Atliekant 2015-01-01 apskaitos duomenų perskaičiavimus iš litų į eurus skirtumas nesusidarė. 

Skirtumas dėl apskaitoje eurais užregistruotų, bet apmokamų litais sumų perskaičiavimo 

grynųjų eurų ir litų bendros apyvartos laikotarpiu nesusidarė, nes tokių operacijų nebuvo vykdoma, 

todėl veiklos rezultatų ataskaitoje finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų dėl euro įvedimo 

nepatirta. 

 

 

 P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. 

Per 2018 metus apskaičiuota pajamų už maitinimo paslaugas – 4159,87 Eur. Pervesta į 

savivaldybės biudžetą -  4139,35 Eur. Negauta už suteiktas paslaugas – 6,08 Eur. Gauta 

paskutinėmis metų dienomis ir nepervesta į savivaldybės biudžetą – 14,44 Eur.  Gauta iš 

savivaldybės biudžeto  -  3890,57 Eur. Negauti asignavimai – 248,78 Eur.  

 

Kitos veiklos pajamos. 

Per ataskaitinį laikotarpį kitos veiklos pajamų nebuvo gauta. 

 

P22. Pagrindinės veiklos sąnaudos. 

 2018 m. gruodžio 31 d. užregistruota 579282,12 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų. Darbo 

užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos sudarė didžiausią pagrindinės veiklos sąnaudų 

dalį – 490846,92 Eur  (84,73 %). 

 

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro: 

Eil. 

Nr 
Darbo santykių rūšis 

Darbo užmokesčio sąnaudos 
Socialinio draudimo 

sąnaudos 

Darbuotojų skaičius 

(vnt.) 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

Ataskaitin

is 

laikotarpis 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

Ataskait

inis 

laikotar

pis 

 

Praėjęs 

ataskaiti

nis 

laikotarp

is 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Etatų sąraše nurodyti 

darbuotojai 
375524,87 366415,64 115322,05 112179,46 52 52 

2 

Kiti darbuotojai, kurie teikė 

paslaugas ir atliko darbus 

pagal kitas nei darbo 

sutartis, savo ekonomine 

prasme atitinkančias darbo 

santykių esmę 

(t.y.dirbantiems pagal 

terminuotas, autorines ir 

panašias darbo sutartis) 

 4361,70  1356,77   

 Iš viso: 375524,87 370777,34 115322,05 113536,23 52 52 

 

Lyginant pagrindinės veiklos sąnaudas 2018 m. gruodžio 31 d. su 2017 m. ataskaitiniu 

laikotarpiu, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo dėl minimalios mėnesinės 
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algos padidėjimo nuo 2018 m. sausio mėn., mokytojų atlyginimų didėjimu nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. 

ir darbuotojams išmokėtų išeitinių išmokų. Padidėjo komandiruočių sąnaudos, nes darbuotojai vyko 

dalyvauti nacionalinės katalikiškų mokyklų asociacijos visuotiniame narių susirinkime ir 

ataskaitinėje konferencijoje Vilniuje, Baltijos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų moksleivių žaidynėse 

Tartu (Estija), Panevėžio miesto švietimo įstaigų vadovų kvalifikacijos tobulinimo edukacinėje 

išvykoje (Ukmergės ir Kauno raj.), tarptautiniame lengvosios atletikos čempionate Salspilyje 

(Latvija), mokymuose „Edukacinių erdvių ir gamtos ekspozicijų mokyklų aplinkoje kūrimas 

remiantis Čekijos ir Vokietijos visuomenės švietimo institucijų ir viešųjų edukacinių erdvių kūrimo 

ir naudojimo patirtimi“ Lenkijoje-Vokietijoje-Čekijoje. Padidėjo kvalifikacijos kėlimo sąnaudos, 

nes, įvedant etatinį mokytojų apmokėjimo modelį ir naują darbo užmokesčio skaičiavimo metodiką, 

buvo reikalingi darbuotojų papildomi mokymai. Padidėjo sunaudotų atsargų savikaina, nes padidėjo 

išlaidos maisto produktams įsigyti dėl Savivaldybės Tarybos sprendimu padidintos mokinių 

maitinimo normos. Sumažėjo nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, nes vis daugiau naudojama 

turto, kuris yra visiškai nusidėvėjęs. Sumažėjo paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos, nes 

nebuvo atliekamas gedimų šalinimas ir papildomas patalpų remontas..  

 

 

P23. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas 

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas – 0,00 Eur.  
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