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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 

 
VšĮ „Klaipėdos turizmo mokykla“ dalininkui (-ams) 

Išvada dėl finansinių ataskaitų audito 

Nuomonė  

Mes atlikome VšĮ „Klaipėdos turizmo mokykla“ įstaigos (toliau – Įstaiga) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2021 m. 

gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių metų veiklos rezultatų ataskaita, pinigų srautų 

ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą.  

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia Įstaigos 2021 m. 

gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal 

viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus. 

Pagrindas nuomonei pareikšti 

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai 

apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Mes esame nepriklausomi 

nuo Įstaigos pagal Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos išleistą Tarptautinį buhalterių profesionalų etikos 

kodeksą (įskaitant Tarptautinius nepriklausomumo reikalavimus) (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos 

finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės 

kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes 

tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti. 

Kita informacija  

Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Įstaigos veiklos ataskaitoje, tačiau ji neapima finansinių ataskaitų ir mūsų 

auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos informacijos pateikimą. 

Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios formos užtikrinimo 

išvados apie ją, išskyrus kaip nurodyta toliau. 

Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir apsvarstyti, ar yra reikšmingų 

neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose, arba mūsų žinioms, pagrįstoms atliktu auditu, ir ar ji yra 

kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu pastebime reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, mes 

turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų. 

Mes taip pat privalome įvertinti, ar Įstaigos veiklos ataskaitoje pateikta finansinė informacija atitinka tų pačių finansinių 

metų finansines ataskaitas bei ar veiklos ataskaitos buvo parengtas laikantis taikomų teisinių reikalavimų. Mūsų 

nuomone, pagrįsta finansinių ataskaitų audito metu atliktu darbu, visais reikšmingais atžvilgiais: 

• Įstaigos veiklos ataskaitoje pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių metų finansinių ataskaitų 

duomenis; ir 

• Įstaigos veiklos ataskaita buvo parengta laikantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 

reikalavimų. 

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas  

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir 

finansinės atskaitomybės standartus, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms 

ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.  

Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Įstaigos gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti (jei būtina) dalykus, 

susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė 

ketina likviduoti Įstaigą ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių alternatyvų, tik taip pasielgti. 

Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Įstaigos finansinių ataskaitų rengimo procesą. 
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Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą 

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai iškraipytos 

dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai 

aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą iškraipymą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą, 

kuris atliekamas pagal TAS. Iškraipymai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima 

pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems 

remiantis finansinėmis ataskaitomis.  

Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio skepticizmo 

principo. Mes taip pat:  

• Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką, suplanavome 

ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei 

pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų 

neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba 

vidaus kontrolių nepaisymas. 

• Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas 

audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Įstaigos vidaus kontrolės veiksmingumą.  

• Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų bei su jais susijusių 

atskleidimų pagrįstumą.  

• Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis surinktais 

įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų 

abejonių dėl Įstaigos gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas 

egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, 

jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, 

kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau, būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Įstaiga negalės 

toliau tęsti savo veiklos. 

• Įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar finansinėse 

ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją. 

Mes, be visų kitų dalykų, privalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir atlikimo laiką bei 

reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatėme audito metu. 

 

 

Vilnius, 2022 m. balandžio 15 d. 

 

UAB Apskaitos ir mokesčių konsultacijos 

Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001505 

 

        Atsakingas auditorius   

        Dainius Vaičekonis  

        Auditoriaus pažymėjimo Nr. 310 
 



 

 

KLAIPĖDOS TURIZMO MOKYKLOS 
 

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
2022-02-23 

 

I. VADOVO ŽODIS 

Klaipėdos turizmo mokykla (toliau – Mokykla) savo veiklą grindžia Lietuvos 
Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos darbo 
kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų 
įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo 
įstatymu, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir 
savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu. Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerijos teisės aktais, kitais teisės aktais ir Mokyklos įstatais.  

Mokyklos veikloms planuoti ir įgyvendinti direktoriaus įsakymais sudarytos darbo 
grupės rengia penkerių metų strateginį, metų veiklos bei vykdomų programų (pagrindinio ugdymo II 
dalies, vidurinio ugdymo bei profesinio mokymo) įgyvendinimo planus. Taip pat rengiama mokytojų 
ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos programa.  

Planų įgyvendinimo priežiūra atliekama viso laikotarpio metu ir visais lygiais: 
strateginio plano rengimo darbo grupė pristato strateginio plano projektą bei plano vykdymo analizę 
Mokyklos taryboms; metinio veiklos plano vykdymo analizė atliekama Mokytojų taryboje kartą per 
metus, metinių priemonių įgyvendinimo ataskaita pateikiama Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai. 
Tokiu būdu visi turi galimybę stebėti ir vertinti, kaip įgyvendinami strateginiai, metiniai tikslai, teikti 
siūlymus bei pageidavimus. Mokyklos tarybos stebi ir vertina, ar įgyvendinami strateginiai tikslai ir 
uždaviniai, ar darbuotojai vykdo pavestas užduotis, ar vykdomų planų priemonės yra efektyvios, 
esant poreikiui – papildo metinius veiklos planus. Vyriausiasis buhalteris stebi ir analizuoja, ar 
tinkamai ir skaidriai planuojamos bei naudojamos lėšos.  

 
II. STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

2021 m. buvo įgyvendinami Mokyklos 2021–2025 m. strateginis planas, 2021 m. 
veiklos planas, Švietimo ir mokslo administravimo programa bei Švietimo ir mokslo administravimo 
(asignavimų valdytojo pajamų įmokos) programa. 

 
VIZIJA 

Mokykla, turėdama šiuolaikinę infrastruktūrą, vykdo išskirtines mokymo programas 
bei konkurencingus mokymus, siekia plėtoti kokybiškas profesinio mokymo sistemas, derindama 
profesinio mokymo politiką prie regionų ir vietos ekonomikos plėtotės strategijų. Įgyvendintas 
mokymosi visą gyvenimą principas, lanksčiai prisitaikant prie kintančių aplinkos sąlygų bei 
stiprinant įsidarbinimo galimybes. 

 
MISIJA 

Teikti pagrindinį ir vidurinį mokymą, rengti verslo ir administravimo, paslaugų 
asmenims sričių specialistus, gebančius įsitvirtinti darbo rinkoje. Nuosekliai siekti ugdymo kokybės, 
užtikrinančios mokinių intelekto, pilietinių ir vertybinių nuostatų raidą. 

 
VERTYBĖS 

Mokymasis ir nuolatinis tobulėjimas – naujovių priėmimas, nuolatinis žinių 
atnaujinimas, pažangiausių idėjų panaudojimas. 

Pagarba žmogui - priimame kiekvieną tokį, koks jis yra. 
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Pareigingumas ir stropumas – atsakingas požiūris į darbą, kruopštus ir tikslus užduočių 
atlikimas. 

MOKYKLOS SSGG ANALIZĖ 

Stiprybės Silpnybės 
1. Aukšta mokytojų kvalifikacija, palankios 
sąlygos ją tobulinti Lietuvoje ir užsienio šalyse. 
2. Mokykla turi gilias tradicijas ir savo įvaizdį, 
atvira pokyčiams.  
3. Darbdaviai gerai vertina absolventų profesinį 
pasirengimą. 
4. Viešbučių, restoranų ir prekybos 
sektoriniame praktinio mokymo centre įrengta 
moderni praktinio ir teorinio mokymo bazė. 
5. Estetiška, saugi ugdymosi aplinka, geros 
sąlygos mokinių asmeniniams, socialiniams ir 
edukaciniams poreikiams tenkinti. 

1. Didėjančios mokinių socialinės ir 
psichologinės problemos. 
2. Nepakankamas mokinių tėvų įsitraukimas į 
mokyklos gyvenimą ir dalyvavimas mokinių 
ugdymo procese. 
3. Dalies mokinių žema mokymosi ir veiklos 
motyvacija. 

Galimybės Grėsmės 
1. Bendradarbiavimo stiprinimas su miesto, 
regiono,  užsienio šalių mokymo įstaigomis, 
socialiniais partneriais, mokyklos absolventais. 
2. Profesinio mokymo prieinamumo, mokymo 
kokybės gerinimas, naudojant šiuolaikines 
technologijas, įvairias profesinio mokymo 
formas 
3. Dalyvavimo profesinio meistriškumo 
konkursuose įtaka mokinių motyvacijai 
stiprinti. 
4. Profesinio orientavimo, informavimo, 
viešųjų ryšių stiprinimas. 

1. Mažėjantis mokinių skaičius dėl nepalankios   
demografinės situacijos, jaunimo migracijos,  
2. Neigiamų socialinių veiksnių įtaka 
mokymuisi ir elgsenai mokykloje, vis 
prastėjantis raštingumas.  
3. Rizikos grupės (linkusių nusikalsti, 
vartojančių alkoholį, narkotines medžiagas) 
jaunimo skaičiaus didėjimas 

 
2021 m. Mokyklos prioritetinės veiklos sritys: 
1. Ugdymo ir veiklos kokybė. 
2. Pagalba mokiniams. 
3. Personalo darbo kokybė. 
4. Ryšiai su socialiniais partneriais Lietuvoje ir užsienyje. 
 
2021 m. Mokyklos tikslai ir uždaviniai: 

Priemonės pavadinimas Metų rezultato rodiklis 
1. Tikslas: Gerinti ugdymo ir profesinio mokymo kokybę bei veiksmingumą diegiant 
duomenų analize ir įsivertinimu grįstą mokyklos veiklos kokybės kultūrą. 
Uždaviniai: 
1.1. Užtikrinti mokiniams aukštą paslaugų kokybę ir prieinamumą 
1.1.1. Ugdymo proceso organizavimas ir 
užtikrinimas 

Mokinių skaičius 
Pedagoginių darbuotojų skaičius 

1.1.2. Išmanaus mokymosi įgalinimas, 
kabinetų modernizavimas (skaitmenizavimas 
ir vizualizavimas) ir šiuolaikinių mokymo 
priemonių atnaujinimas 

Įsigytų kompiuterių, inovatyvių mokymo 
priemonių skaičius 

1.1.3. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir 
atestacijos vykdymas 

Besiatestuojančių pedagogų skaičius 
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1.1.4. Bendruomenės narių socialinių 
iniciatyvų skatinimas, mokyklos tradicijų 
puoselėjimas 

Organizuotų renginių, konkursų, akcijų skaičius 

1.2. Laiduoti ugdymo programų įvairovę, atitikimą regiono darbo rinkos poreikiams 
1.2.1. Pagrindinio ugdymo programos II dalies 
vykdymas 

Mokinių skaičius 

1.2.2. Pirminio profesinio mokymo programų 
vykdymas 

Mokykline forma mokinių skaičius 
Pameistrystės būdu mokinių skaičius 

1.2.3. Naujų pirminio profesinio mokymo 
programų įdiegimas 

Programų skaičius 

1.2.4. Tęstinio profesinio mokymo programų 
vykdymas 

Mokinių skaičius 

1.2.5. Neformaliojo švietimo užsiėmimų 
organizavimas 

Dalyvių skaičius 

1.2.6. Baigusiųjų mokyklą mokinių 
įsidarbinimo analizavimas pagal mokymo 
programas 

Įsidarbinusių pagal įgytą specialybę arba 
tęsiančių mokymąsi aukštesniame lygyje 
skaičius 

1.2.7. Mokinių saviraiškos poreikių 
tenkinimas 

Mokinių skaičius 

1.3. Taikyti ugdomosios veiklos formų įvairovę ugdymo procese 
1.3.1. Pamokų vedimas su ugdymo turiniu 
susijusiose aplinkose 

Išvykstamųjų pamokų skaičius 

1.3.2. Workspace for Education mokymo 
aplinkos diegimas  

Mokymo aplinkos teikiamų galimybių 
išnaudojimas  

1.3.3. Kokybiškas mokymas nuotoliniu 
ugdymo proceso organizavimo būdu  

Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso 
organizavimo būdu įteisinimas mokyklos 
įstatuose 

1.4. Teikti mokiniams švietimo pagalbą 
1.4.1. Pedagoginės, psichologinės, socialinės, 
informacinės pagalbos mokiniams teikimas 

Konsultacijų skaičius 
Pagalbos specialistų etatų skaičius 

1.4.2. Prevencinių programų įgyvendinimas Įgyvendintų veiklų skaičius 
1.4.3. Aprūpinimas ugdymo priemonėmis Įsigytų vadovėlių skaičius 
1.4.4. Mokinių adaptacijos, gebėjimų, 
mokymosi, elgesio, motyvacijos tyrimas   

Tyrimų skaičius 

1.4.5. Personalizuoto ir diferencijuoto 
mokymo/si organizavimas, mokinių krūvio 
mažinimas. 

Mokinių, kuriems sudarytas individualus 
mokymo planas, skaičius. 
T.sk. mokinių, dirbančių pagal siekiamą įgyti 
kvalifikaciją, skaičius. 

1.4.6. Nelankančių mokyklos, mokymosi 
sunkumų, elgesio sutrikimų turinčių mokinių 
motyvacijos skatinimas bei lankomumo 
gerinimo prevencija. 

Vaiko gerovės komisijos posėdžių skaičius 

1.4.7. Tėvų švietimo politikos gerinimas, tėvų 
visuotinių susirinkimų organizavimas 

Tėvų susirinkimų skaičius 

1.5. Užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką 
1.5.1. Aplinkos funkcionavimo užtikrinimas Aptarnaujančio personalo etatų skaičius 
1.5.2. Ugdymo aplinkos modernizavimas Suremontuotų kabinetų skaičius. 

Baldų įsigijimas. 
1.5.3. Laisvalaikio leidimo erdvių 
tobulinimas, naujų patalpų mokinių 
saviraiškai ir poilsiui įrengimas 

Įrengtų ar atnaujintų laisvalaikio leidimo erdvių 
skaičius 
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1.5.4. Gyvenimo sąlygų bendrabutyje 
gerinimas 

Suremontuotų bendrabučio patalpų plotas. 
Langų keitimas ir sienų šiltinimas. 

2. Tikslas: Stiprinti mokyklos procesų valdymą kompiuterizuojant mokyklos informacinę 
sistemą, tobulinant mokytojų kvalifikaciją šiuolaikinių technologijų naudojimo srityje 
siekiant užtikrinti saugią ir kokybišką aplinką. 
Uždaviniai: 
2.1. Užtikrinti kokybės ir saugos procesų veiklą 
2.1.1. Kokybės vadybos sistemos diegimas ir 
palaikymas 

Procesų peržiūra, finansinio audito 
organizavimas 

2.1.2. Sprendimų priėmimas įtraukiant  
suinteresuotas šalis 

Organizuota mokyklos tarybų, darbo tarybos 
veikla 

2.1.3. Duomenų saugos užtikrinimas Vykdoma duomenų apsauga 
2.1.4. Korupcijos prevencija Įgyvendinamas korupcijos prevencijos 

priemonių planas 
2.1.5. Įsivertinimas pagal Profesinio mokymo 
įstaigų, vykdančių formalųjį profesinį 
mokymą, veiklos išorinio vertinimo tvarkos 
aprašo nuostatas 

Kasmet pildoma mokyklos veiklos savianalizė 
- vertinamos visos sritys, kriterijai ir rodikliai 

2.2. Diegti pažangias technologijas administravimui ir komunikacijai užtikrinti 
2.2.1. Profesinių mokyklų informacinės 
sistemos (PMIS) įsisavinimas ir naudojimas  

Sklandus administravimo ir informavimo 
procesų valdymas 

2.2.2. Dokumentų valdymo sistemos diegimas Sklandus administravimo ir informavimo 
procesų valdymas 

2.3. Skirti pakankamus materialinius, administracinius išteklius veikloms planuoti 
2.3.1. Prekių, paslaugų, darbų pirkimų planų 
sudarymas ir pirkimų vykdymas 

Vykdomos Lietuvos Respublikos viešųjų 
pirkimų įstatymo nuostatos 

2.4. Tobulinti darbuotojų kompetencijas, didinti profesionalumą, vertinti veiklos veiksmingumą 
2.4.1. Pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos 
tobulinimo reglamentavimas 

Pedagoginiai darbuotojai keis mokymo ir (ar) 
vadovavimo praktikas ir nuostatas, diegs 
veiksmingesnius darbo būdus, nuolat 
įsivertinant, mokantis, dalijantis gerąja 
patirtimi 

2.4.2. Pedagoginių darbuotojų dalyvavimas 
kvalifikacijos tobulinimo renginiuose  

Kompetencijos tobulinamos daugiau negu 5 d. 

2.4.3. Nepedagoginių darbuotojų dalyvavimas 
kvalifikacijos tobulinimo renginiuose 

Kompetencijos tobulinamos 

2.4.4. Darbuotojų pasitenkinimo darbu 
tyrimas 

Darbuotojų pasitenkinimas darbu 

2.4.5. Darbuotojų vertinimo ar įsivertinimo 
organizavimas 

Mokytojų, įsivertinusių savo veiklą skaičius. 
Darbuotojų, kuriems nustatytos ir įvertintos 
metų užduotys, skaičius. 

3. Tikslas: Didinti profesinio rengimo patrauklumą plėtojant socialinės partnerystės, 
tarptautiškumo ir tinklaveikos elementus. 
Uždaviniai: 
3.1. Stiprinti ryšius su socialiniais partneriais 
3.1.1. Parengtos bendradarbiavimo sutartys su 
įvairiomis institucijomis 

Bendradarbiavimo sutarčių sudarymas ir 
įgyvendinimas 

3.1.2. Nacionalinių ir tarptautinių veiklų, 
projektų, renginių  įgyvendinimas 

Bendros veiklos 
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3.1.3. Konferencijų, mokymų, profesinio 
meistriškumo konkursų organizavimas su 
socialiniais partneriais 

Bendros veiklos 

3.2. Įgyvendinti tarptautiškumo strategiją 
3.2.1. Įgyvendinti tarptautiniai projektai Projektų skaičius. 

Dalyvavusių mokinių skaičius. 
Dalyvavusių darbuotojų skaičius. 

3.2.2. ECVET priemonių diegimas 
besimokančiųjų mobilumui 

Pasirašytų savitarpio supratimo memorandumų 
skaičius 

3.3. Rinkodaros strategijos rengimas ir įgyvendinimas 
3.3.1. Mokyklos veiklos viešinimas 
socialiniuose tinkluose 

Mokyklos veiklos viešinimo dažnumas 

3.3.2. Naujo internetinio puslapio sukūrimas ir 
priežiūra 

Veikia atnaujinto dizaino ir funkcionalus 
interneto puslapis 

3.3.3. Atvirų durų dienų organizavimas Mokyklą (ar virtualius renginius) lankiusių 
asmenų skaičius  

3.3.4. Dalyvavimas ir veiklų pristatymas 
parodose „Studijų regata“,  „Studijos" ir pan. 

Mokyklos veikla pristatyta suinteresuotiems 
asmenims 

3.3.5. Įvairaus pobūdžio su profesiniu 
mokymu susijusių straipsnių ir mokyklos 
absolventų sėkmės istorijų rengimas ir 
publikavimas 

Publikuotų straipsnių skaičius per metus  

3.3.6. SPMC įveiklinimas, veiklos priemonių 
organizavimas vykdant praktinį mokymą 
kitoms institucijoms 

SPMC vykdomas veiklinimas, praktika kitų 
institucijų atstovams 

 
Mokyklos veikla organizuojama vadovaujantis Klaipėdos turizmo mokyklos (toliau – 

Mokyklos) 2021-2025 metų strateginiu planu (patvirtintu 2021 m. balandžio 27 d. Mokyklos tarybos 
protokoliniu nutarimu Nr. V3-2), kuriame numatyti strateginiai tikslai: 

1. Gerinti ugdymo ir profesinio mokymo kokybę bei veiksmingumą, diegiant duomenų 
analize ir įsivertinimu grįstą mokyklos veiklos kokybės kultūrą. 

2. Stiprinti mokyklos procesų valdymą, kompiuterizuojant mokyklos informacinę 
sistemą, tobulinant mokytojų kvalifikaciją šiuolaikinių technologijų naudojimo srityje, siekiant 
užtikrinti saugią ir kokybišką aplinką. 

3. Didinti profesinio rengimo patrauklumą, plėtojant socialinės partnerystės, 
tarptautiškumo ir tinklaveikos elementus. 

2021 m. mokyklos prioritetinės veiklos sritys: ugdymo ir veiklos kokybė, pagalba 
mokiniams, personalo darbo kokybė ir ryšiai su socialiniais partneriais Lietuvoje ir užsienyje.  

Kokybiškai įgyvendintas ugdymo turinys bei atlikta tikslinga jo priežiūra ir 
reglamentuojančių dokumentų kontrolė. Parengtos ir atnaujintos mokyklos veiklą 
reglamentuojančios tvarkos dėl darbuotojų metinio veiklos vertinimo; direktoriaus pavaduotojos 
ugdymui, skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir kitų pedagoginių darbuotojų 
kvalifikacijos tobulinimo; informacinių ir komunikacinių technologijų, elektroninio pašto sistemos, 
dokumentų ir duomenų įrašų valdymo ir kontrolės; veiklos kokybės įsivertinimo; ugdymo veiklos 
stebėsenos; darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo. Siekiant užtikrinti sveiką ir saugią 
ugdymosi aplinką buvo parengti tvarkos aprašai, kurie reglamentuoja mokinių, sergančių lėtinėmis 
ligomis, savirūpos proceso organizavimą; mokymo nuotoliniu būdu ugdymo proceso organizavimą; 
švietimo pagalbos mokiniui teikimą. Pasikeitus teisės aktams buvo pakeistas mokinių, kurie mokosi 
pagal profesinio mokymo programas ir siekia įgyti pirmąją kvalifikaciją, stipendijų mokėjimo ir kitos 
materialinės paramos teikimo tvarkos aprašas. Parengtas korupcijos prevencijos 2021-2023 metų 
priemonių įgyvendinimo planas ir aprašai dėl dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, 
taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo; 
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veiksmų, gavus neteisėtą atlygį; viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo laikymosi kontrolės 
tvarkai nustatyti. 

Didelis dėmesys skirtas pamokų kokybei analizuoti, ypač nuotolinio mokymo 
laikotarpiu. Siekiant išsiaiškinti nuotolinio mokymo efektyvumą, atlikti tyrimai „Ką mokytojai turi 
pakeisti, kad būtų gera pamoka“, ,,Pagalbos mokiniui tikslingumas“, „Mokinio asmeninės pažangos 
efektyvumas“, ,,Pagalbos mokiniui veiksmingumas“, ,,Bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymas 
lietuvių kalbos ir literatūros pamokose“, „Mokinių pasitenkinimas mokymo ir mokymosi procesu“, 
„Pedagogų pasitenkinimas darbo procesu“.  

Atliktas mokyklos 2020 m. veiklos kokybės įsivertinimas pagal veiklos išorinio 
vertinimo tvarkoje numatytas vertinimo sritis, kriterijus ir rodiklius. VšĮ „Lyderių ekspertų grupė“ 
vykdė Klaipėdos turizmo mokyklos mikroklimato tyrimą ir buvo organizuoti mokymai mokyklos 
bendruomenei „Aukšta emocinė kultūra komandoje“. 

2021 metais mokiniai dalyvavo profesinio meistriškumo konkursuose ir užėmė prizines 
vietas: Europos viešbučių ir turizmo mokyklų asociacijos (AEHT) konkurso barmeno, konditerio, 
kulinarinio dekatlono ir kulinarinio meno rungtyse (II ir III vietos), Kauno maisto pramonės ir 
prekybos mokymo centro organizuotame Konditerio profesinio meistriškumo konkurse ,,Tau mano 
mamyte” (dvi I vietos ir III vieta), Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokyklos organizuotame 
respublikiniame profesinio meistriškumo konkurse „Mano kelionė po gimtąjį kraštą. Pasaulis 
Lietuvoje ir Lietuva pasaulyje“ laimėtas pagrindinis prizas ir skirta nominacija už išskirtinio gamtinio 
ir kultūrinio kraštovaizdžio pateikimą vaizdo siužete. 

Atlikta baigusiųjų mokyklą mokinių įsidarbinimo analizė pagal mokymo programas: 40 
proc. konditerio (2020 m. - 39 proc.), 42 proc. virėjo (2020 m. - 61 proc.), 45 proc. padavėjo ir 
barmeno (2020 m. - 67 proc.), 63 proc. finansinių paslaugų teikėjo (2020 m. - 3 proc.), 11 proc. poilsio 
paslaugų agento (2020 m. - 14 proc.), 17 proc. sporto klubo veiklos organizatoriaus (2020 m. - 10 
proc.), 40 proc. apskaitininko specialybes baigusių mokinių įsidarbino pagal specialybę. 23 
absolventai tęsia mokymąsi kolegijose bei universitetuose. Įsidarbinimo pagal įgytą specialybę 
procentas kito dėl objektyvių priežasčių – karantino sąlygomis nemažai paslaugas teikiančių įmonių 
apribojo arba iš viso sustabdė savo veiklą. 

Praktinį mokymą SPMC organizavome Kretingos technologijos ir verslo, Mažeikių 
politechnikos mokyklų, Telšių regioninio profesinio mokymo bei Alytaus profesinio rengimo centrų 
mokiniams. Sektoriniame praktinio mokymo centre technologijų pamokos vyko Klaipėdos „Gabijos“ 
progimnazijos bei Klaipėdos licėjaus mokiniams. Organizavome neformalius suaugusiųjų švietimo 
kursus Klaipėdos miesto bendruomenei „Itališkas šventinis pyragas Panattone Kalėdoms“, vedėme 
seminarą – praktikumą „Šiuolaikiniai kalėdiniai desertai“ miesto mokyklų mokytojams. 

Įgyvendinant tarptautiškumo strategiją 2021 m. buvo vykdomi 8 Erasmus+ programos 
projektai ir 2 Nordplus projektai. 59 mokytojai ir administracijos atstovai vyko stažuotis į profesinio 
rengimo institucijas į Estiją, Kiprą, Maltą, Ispaniją, Portugaliją, Slovakiją, Slovėniją, Airiją, Italiją, 
Islandiją. Keletas projektinių veiklų buvo organizuojama nuotoliniu būdu ir juose kvalifikaciją 
tobulino 14 mokytojų ir administracijos darbuotojų. 94 mokiniai vyko į trumpalaikius ar ilgalaikius 
mobilumo mobilumo vizitus į Kipro, Ispanijos, Danijos, Slovakijos, Slovėnijos, Latvijos, Estijos 
mokyklas ar institucijas, kuriose tobulino bendruosius ar profesinius įgūdžius bei kompetencijas. 
 

KIEKYBINĖ IR KOKYBINĖ 2021 M. VEIKLOS ANALIZĖ 

Mokymo įstaigos darbuotojai 

Bendras darbuotojų skaičius 2021-01-01 – 117. 
Iš jų: 
profesijos mokytojų – 37; 
bendrojo ugdymo mokytojų – 21; 
bendrabučio auklėtojų – 3; 
socialinių pedagogų – 1; 
psichologų – 1. 



7 

 

 
Mokytojų kvalifikacija: 

  
  

Kvalifikacija 

Proc. nuo bendro 
profesijos mokytojų 

skaičiaus 

Pokytis 
lyginant su 
2020 metais 

(+/-) 

Proc. nuo bendro 
bendrojo ugdymo 

mokytojų 
skaičiaus 

Pokytis 
lyginant su 
2020 metais 

(+/-) 
2020 m.  2021 m.    2020 m. 2021 m.   

Vyr. mokytojas 33,3 % 27,03 % -6,27 56,5 % 33,3 % -23,2% 
Mokyt. metodininkas  26,3 % 27,03 % +0,73 30,4 % 28,6 % -1,8 
Mokyt. ekspertas 0 0 0 4,4 % 4,4 % 

 

  
Kvalifikacijos kėlimas valandomis 2020 m. 2021 m. Skirtumas proc. 

4855 8325 +71,5% 
 

Bendrojo ugdymo programų įgyvendinimas 

 

Mokinių pažangumas: 
Mokslo metai / 
Programa 

2019-2020 2020-2021 Pokytis (proc.) lyginant su 
2019-2020 (+ / -) Pažangumas proc. 

Pagrindinio ugdymo programa 100 100  
Vidurinio ugdymo programa 98,56 99,09 +0,53 

 
Mokyklinių brandos egzaminų rezultatų suvestinė:  

Egzaminas 
2020 m. 2021 m. Pokytis 

lyginant su 
2020 (+ / -) Laikė Išlaikė 

Išlaikė 
(proc.) 

Laikė Išlaikė 
Išlaikė 
(proc.) 

Technologijos  91 91 100 97 97 100  
Lietuvių kalba ir 
literatūra 

86 82 95,35 96 95 98,96 +3,61 

Iš viso: 177 173 97,74 193 192 99,48 +1,74 
 

Valstybinių brandos egzaminų rezultatų suvestinė:  

Egzaminas 
2020 m. 2021 m. Pokytis (proc.) 

lyginant su 
2020 (+ / -) Laikė Išlaikė 

Išlaikė 
(proc.) 

Laikė Išlaikė 
Išlaikė 
(proc.) 

Lietuvių kalba ir 
literatūra 

18 17 94,44 21 18 85,71 -8,73 

Užsienio kalba 
(anglų) 

23 23 100 38 37 97,37 -2,63 

Užsienio kalba 
(rusų) 

2 2 100 2 2 100  

Matematika 12 4 33,33 12 10 83,33 +50 
Istorija 6 6 100 4 4 100  
Geografija 13 13 100 9 9 100  
Biologija 6 6 100 8 8 100  

Iš viso: 80 71 88,75 94 88 93,62 +4,87 
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Pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo įgijimas: 
Mokslo 
metai 

Dvylikto-
kų 

skaičius 
mokslo 
metų 

pabaigoje

Brandos 
atestatus 
gavusių 
mokinių 
skaičius 

Brandos 
atestatus 
gavusių 
mokinių 

dalis 
(proc.) 

Pokytis 
lyginant 
 (+ / -) 

Dešimto-
kų 
skaičius 
mokslo 
metų 
pabaigoje 

Pagrindinio 
išsilavinimo 
Pažymėji-

mus gavusių 
mokinių 
skaičius 

Pagrindinio 
išsilavinimo 
pažymėjimus 

gavusių 
mokinių dalis 

(proc.) 

Pokytis 
lygi-
nant 
(+ / -) 

2019-
2020 

105 98 93,3 
+2,43 

18 18 100 
 

2020-
2021 

117 112 95,73 20 20 100 

 
Profesinio mokymo programų įgyvendinimas 

2020-2021 m. m. vykdomos pirminio profesinio mokymo programos: 
Programos pavadinimas, 

valstybinis kodas 
Mokinių skaičius 2021-01-01 Įmonės, kurioje vykdoma 

pameistrių praktinio 
mokymo dalis, jei 

vykdoma pameistrystė, 
pavadinimas 

Iš 
viso  

Iš jų 
pameistrių  

 Iš jų turinčių 
specialiųjų 
ugdymosi 
poreikių  

Konditerio modulinė 
profesinio mokymo programa, 
P42101301 

23 - - - 

Konditerio modulinė 
profesinio mokymo programa, 
M43101301 

35 - - - 

Virėjo modulinė profesinio 
mokymo programa, 
P42101303 

32 - - - 

Virėjo modulinė profesinio 
mokymo programa, 
M43101302 

58 3 - 
UAB „Dodsteras“ 
UAB „Makskonis“ 

UAB „Lijo“ 
Padavėjo ir barmeno 
modulinė profesinio mokymo 
programa, P42101302 

17 - - - 

Padavėjo ir barmeno 
modulinė profesinio mokymo 
programa,  M43101303 

35 1 - UAB „Vilivitas“ 

Finansinių paslaugų teikėjo 
modulinė profesinio mokymo 
programa, M43041201 

45 - - - 

Apskaitininko modulinė 
profesinio mokymo programa, 
P42041101 

14 - - - 

Kaimo turizmo 
organizatoriaus modulinė 
profesinio mokymo programa, 
M43101501 

11 - - - 

Poilsio paslaugų agento 
mokymo programa, 
330101504 

26 - - - 
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Sporto klubo veiklos 
organizatoriaus mokymo 
programa, 330041712 

19 - - - 

Konditerio modulinė 
profesinio mokymo programa, 
P43101302 

6 - - - 

Konditerio modulinė 
profesinio mokymo programa, 
M44101301 

8 1 - MB ,,Palangos barai“ 

Virėjo modulinė profesinio 
mokymo programa, 
P43101304 

21 1 - UAB „Domo Projektas“ 

Virėjo modulinė profesinio 
mokymo programa, 
M44101304 

15 3 - 
UAB „Mano virtuvė“ 

UAB „Permona“ 

Apskaitininko modulinė 
profesinio mokymo programa, 
P43041101 

30 - - - 

Sporto klubo veiklos 
organizatoriaus mokymo 
programa, 440041704 

7 - - - 

Iš viso: 402 9 - - 
 
2020-2021 m. m. vykdomos tęstinio profesinio mokymo programos (kai mokiniai priimti pagal 
švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą priėmimo planą): 

Programos 
pavadinimas 

Valstybinis 
kodas 

Mokinių skaičius 2021-01-01 Įmonės, kurioje 
vykdoma pameistrių 
praktinio mokymo 
dalis, jei vykdoma 

pameistrystė, 
pavadinimas  

Iš  
viso  

Iš jų 
turinčių 

specialiųjų 
ugdymosi 
poreikių  

Iš jų 
pameistrių 

Konditerio modulinė 
profesinio mokymo 
programa 

T43101302 12 - 1 
UAB „Domo 

Projektas“ 

Virėjo modulinė 
profesinio mokymo 
programa 

T43101304 6 - 1 
UAB „Domo 

Projektas“ 

Apskaitininko 
modulinė profesinio 
mokymo programa 

T43041102 13 - - - 

Iš viso: 31 - 2 - 
 

Profesinio mokymo organizavimas asmenims pagal Užimtumo tarnybos, Neįgalumo 
ir darbingumo nustatymo tarnybos prie SADM siuntimus ir kitų institucijų skirtą 
finansavimą (išskyrus tuos asmenis, kurie priimti pagal švietimo ir mokslo ministro 
patvirtintą priėmimo vietų planą) (asmenų skaičius) nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31: 

 
 

Iš viso 
 

pagal formaliojo profesinio 
mokymo programas 

pagal neformaliojo profesinio mokymo programas 

24 24 48 
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2021 m. mokinių priėmimas mokytis pagal pirminio profesinio mokymo programas: 

Mokymo programos 
pavadinimas ir valstybinis kodas P

la
na

s 

P
ag

r.
 p

ri
ėm

im
as

 
(ž

ie
m

os
 e

ta
pa

s)
 

P
ag

r.
 p

ri
ėm

im
as

 
(v

as
ar

os
 e

ta
pa

s)
 

P
ap

il
d.

 p
ri
ėm

im
as

 Papildomi priėmimai į laisvas 
vietas 

Iš
 v

is
o 

pr
ii

m
ta

 

20
21

-0
9-

15
 

20
21

-0
9-

29
 

20
21

-1
0-

13
 

20
21

-1
0-

27
 

20
21

-1
1-

10
 

20
21

-1
1-

24
 

Konditerio modulinė profesinio 
mokymo programa (P42101301) 

12 - 10 - 1  -  -  -  -  - 11 

Virėjo modulinė profesinio 
mokymo programa (P42101303) 

27 - 26 8  - -   - -   -  - 34 

Padavėjo ir barmeno modulinė 
profesinio mokymo programa 
(P42101302) 

27 - 20 8 1 1 - -   - 2 32 

Apskaitininko modulinė 
profesinio mokymo programa 
(P42041101) 

15 - 14 4 1 1 -  -   - -  20 

Renginių ir poilsio paslaugų 
organizatoriaus modulinė 
profesinio mokymo programa 
(P42101502) 

10 - 9 2 2 2  - -   - -  15 

Sporto organizacijos veiklos 
administratoriaus modulinė 
profesinio mokymo programa 
(P42041301) 

10 - 9 1 -   -  - -   - -  10 

Iš viso baigusių 10 kl. 101 0 88 23 5 4 0 0 0 2 122 
Konditerio modulinė profesinio 
mokymo programa (P43101302) 

12 - 10 2  - -   -  -  - -  12 

Virėjo modulinė profesinio 
mokymo programa (P43101304) 

7 - 7 12 1  - 2  - 1 1 24 

Padavėjo ir barmeno modulinė 
profesinio mokymo programa 
(P43101303) 

9 - 7 7 -  -  1 -  -  -  15 

Apskaitininko modulinė 
profesinio mokymo programa 
(P43041101) 

21 9 11 - -  2 1 2 -   - 16 

Renginių ir poilsio paslaugų 
organizatoriaus modulinė 
profesinio mokymo programa 
(P43101503) 

8 - 6 4 -   -  - 1  -  - 11 

Sporto organizacijos veiklos 
administratoriaus modulinė 
profesinio mokymo programa 
(P43041302) 

8 - 6 4 2 -  -   -  - -  12 

Iš viso baigusių 12 kl.  9 47 29 3 2 4 3 1 1 99 
Iš viso priimta:  9 135 52 8 6 4 3 1 3 221 
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2021 m. mokinių priėmimas mokytis profesinio mokymo programos modulio: 

Modulio pavadinimas ir valstybinis kodas 
Papildomas 
priėmimas 
2021-09-15 

Papildomas 
priėmimas 
2021-11-24 

Iš viso 
priimta 

Virėjo modulinės profesinio mokymo programos (kodas 
P21101309) modulio „Picų gaminimas“ (kodas 2101306) 

21 1 22 

Maisto produktų ir žaliavų parinkimas ir paruošimas 
(2101309) Duonos ir pyrago gaminių kepėjo modulinė 
profesinio mokymo programa (P21101312) 

4 - 4 

 
2021 m. mokinių priėmimas mokytis pagal tęstinio profesinio mokymo programas: 
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Įmonės, 
kurioje 

vykdoma 
pameistrių 
praktinio 
mokymo 
dalis, jei 
vykdoma 

pameistrystė, 
pavadinimas 20
21

-0
9-

15
 

20
21

-1
0-

13
 

20
21

-1
0-

27
 

20
21

-1
1-

10
 

Konditerio modulinė 
profesinio mokymo 
programa (T43101302) 

6 - 3 - 2  -  - 1 6 - 1 
UAB 

,,Armėjas“ 

Virėjo modulinė 
profesinio mokymo 
programa (T43101304) 

7 - 6 1 1  - -   - 8 - 1 
UAB ,,Mano 

virtuvė“ 

Padavėjo ir barmeno 
modulinė profesinio 
mokymo programa 
(T43101303) 

3 - 2 -   -  - -  -  2 - - - 

Apskaitininko modulinė 
profesinio mokymo 
programa (T43041102) 

32 16 10 11 -  1 1  - 39 - 3 

UAB 
„Serpantinas“ 
UAB „Citva“ 

UAB 
„Baukajus“ 

Renginių ir poilsio 
paslaugų organizatoriaus 
modulinė profesinio 
mokymo programa 
(T43101503) 

2 - 1 -  1 -   - -  2 - - - 

Sporto organizacijos 
veiklos administratoriaus 
modulinė profesinio 
mokymo programa 
(T43041302) 

4 - 3 4  -  -  - -  7 - - - 

Iš viso priimta: 54 16 25 16 4 1 1 1 64 0 5  
 
 
Kompetencijų vertinimas: 



12 

 

Eil. 
Nr. 

Mokymo 
programos 
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kodas 
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us
 

D
al

is
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is
 Kvalifi-

kacijos  
įvertini-

mo 
vidurkis 

1. 

Konditerio 
modulinė 
profesinio 
mokymo 
programa 
(M43101301) 

16 16 100 9,2 17 17 100 9,1 -0,1 

2. 

Virėjo 
modulinė 
profesinio 
mokymo 
programa 
(M43101302) 

21 21 100 7,4 29 29 100 7,8 +0,4 

3. 

Padavėjo ir 
barmeno 
modulinė 
profesinio 
mokymo 
programa 
(M43101303) 

9 9 100 8,1 11 11 100 8,7 +0,6 

4. 

Poilsio 
paslaugų 
agento 
mokymo 
programa 
(330101504) 

14 14 100 8,1 9 9 100 7,4 -0,7 

5. 

Sporto klubo 
veiklos 
organizatoria
us mokymo 
programa 
(330041712) 

11 11 100 7,5 - - - - - 

6. 

Finansinių 
paslaugų 
teikėjo 
modulinė 
profesinio 
mokymo 
programa 
(M43041201) 

20 19 95 7,4 14 14 100 7,5 +0,1 

7. 

Konditerio 
modulinė 
profesinio 
mokymo 

6 6 100 8,9 8 8 100 9,7 +0,8 
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programa 
(M44101301) 

8. 

Konditerio 
modulinė 
profesinio 
mokymo 
programa 
(P43101302) 

- - - - 3 3 100 - - 

9. 

Virėjo 
modulinė 
profesinio 
mokymo 
programa  
(M44101304) 

11 11 100 8,5 15 15 100 8,4 -0,1 

10. 

Sporto klubo 
veiklos 
organizatoria
us mokymo 
programa  
(440041704) 

7 7 100 8,6 7 6 85,7 8,7 +0,1 

11. 

Finansinių 
paslaugų 
teikėjo 
modulinė 
profesinio 
mokymo 
programa 
(M44041202) 

14 14 100 8 - - - - - 

12. 

Apskaitininko 
modulinė 
profesinio 
mokymo 
programa 
(P43041101) 

- - - - 

28 28 100 7,8 - 

8 8 100 8,8 - 

13. 

Konditerio 
modulinė 
profesinio 
mokymo 
programa 
(T43101302) 

6 6 100 9,3 10 10 100 8,9 -0,4 

14. 

Virėjo 
modulinė 
profesinio 
mokymo 
programa 
(T43101304) 

4 4 100 9,1 5 5 100 8,2 -0,9 

15. 

Apskaitininko 
modulinė 
profesinio 
mokymo 
programa 
(T43041102) 

- - - - 

13 13 100 8,8 - 

11 11 100 9 - 
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Iš viso: 139 138 99,3 8,3 188 187 99,47 8,5 +0,2 
 
Mokinių įsidarbinimas 2021 m. gruodžio 15 d. 
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Konditerio 
modulinė 
profesinio 
mokymo 
programa  
M43101301 

17 9 4 23,53 1  1 3 3 1 37,5 -13,97 

Virėjo mokymo 
programa 
M43101302 

29 19 11 37,93 4 2 2 1 5 - 61,90 -23,97 

Padavėjo ir 
barmeno 
modulinė 
profesinio 
mokymo 
programa  
M43101303 

11 10 5 45,45 1 1 - 1 - - 66,67 -21,22 

Poilsio paslaugų 
agento mokymo 
programa, 
330101504 

9 2 1 11,11 3  3 1 3 - 14,29 -3,18 

Konditerio 
modulinė 
profesinio 
mokymo 
programa, 
M44101301 

6 5 3 50 - - - - 1 - 66,67 -16,67 

Virėjo mokymo 
programa, 
M44101304 

15 9 8 53,33 1 - 1 - 5 - 66,67 -13,34 
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Sporto klubo 
veiklos 
organizatoriaus 
mokymo 
programa  
440041704 

6 4 1 16,67 3 - 3 - - 1 - +16,67 

Apskaitininko 
mokymo 
programa 
(P43041101) 

27 21 11 40,74 13 3 10 - 1 1 

Nebuv
o 

vykdo
ma 

- 

Konditerio 
modulinė 
profesinio 
mokymo 
programa 
T43101302 

10 9 6 60 - - - - 1 - 66,67 -6,67 

Apskaitininko 
modulinė 
profesinio 
mokymo 
programa 
(T43041102) 

13 10 5 38,46 - - - - 1 1 

Nebuv
o 

vykdo
ma 

- 

Iš viso: 143 98 55 38,46 26 6 20 6 20 4 36,30 +2,16 

 
 

Sektorinio praktinio mokymo centro veikla 2021 metais ir lyginimas su 2020 metais 

Praktinio mokymo organizavimas mokyklos mokiniams: 

Pirminio, tęstinio profesinio 
mokymo programos 
pavadinimas (kodas) 

Mokinių 
skaičius 
2020 m. 

Proc. nuo 
bendro 

mokinių 
skaičiaus 
2020 m. 

Mokinių 
skaičius 
2021 m. 

Proc. 
nuo 

bendro 
mokinių 
skaičiaus 
2021 m. 

Mokinių 
pokytis 
lyginant su 
2020 m.  
(+ / -) 

Konditerio modulinė profesinio 
mokymo programa (M43101301 
/ P42101301) 

80 12,67 69 8,53 -11 

Virėjo modulinė profesinio 
mokymo programa (M43101302 
/ P42101303) 

119 18,85 114 14,09 -5 

Padavėjo ir barmeno modulinė 
profesinio mokymo programa 
(M43101303 / P42101302) 

68 10,77 84 10,38 +16 

Kaimo turizmo organizatoriaus 
modulinė profesinio mokymo 
programa (M43101501) 

9 1,42 11 1,36 +2 

Apskaitininko modulinė 
profesinio mokymo programa 
(P42041101) 

18 2,85 34 4,20 +16 

Renginių ir poilsio paslaugų 
organizatoriaus modulinė 

- - 15 1,85 +15 
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profesinio mokymo programa 
(P42101502) 

Poilsio paslaugų agento 
mokymo programa (330101504) 

50 7,92 26 3,21 

-24 
Nebevykdo

ma, nes 
nemodulinė 

Konditerio modulinė profesinio 
mokymo programa (M44101301 
/ P43101302) 

35 5,54 26 3,21 -9 

Virėjo modulinė profesinio 
mokymo programa (M44101304 
/ P43101304) 

46 7,29 59 7,29 +13 

Virėjo modulinė profesinio 
mokymo programa (P32101304) 

- - 1 0,12 +1 

Apskaitininko modulinė 
profesinio mokymo programa 
(P43041101) 

36 5,70 56 6,92 +20 

Padavėjo ir barmeno modulinė 
profesinio mokymo programa 
(P43101303) 

- - 15 1,85 +15 

Renginių ir poilsio paslaugų 
organizatoriaus modulinė 
profesinio mokymo programa 
(P43101503) 

- - 11 1,36 +11 

Konditerio modulinė profesinio 
mokymo programa (T43101302) 

21 3,32 18 2,22 -3 

Virėjo modulinė profesinio 
mokymo programa (T43101304) 

11 1,74 14 1,73 -3 

Padavėjo ir barmeno modulinė 
profesinio mokymo programa 
(T43101303) 

- - 2 0,25 +2 

Apskaitininko modulinė 
profesinio mokymo programa 
(T43041102) 

15 2,37 68 8,41 +53 

Renginių ir poilsio paslaugų 
organizatoriaus modulinė 
profesinio mokymo programa 
(T43101503) 

- - 2 0,25 +2 

Maisto produktų ir žaliavų 
parinkimas ir paruošimas 
(2101309) Duonos ir pyrago 
gaminių kepėjo modulinė 
profesinio mokymo programa 
(P21101312) 

13 2,06 17 2,10 +4 

Virėjo modulinės profesinio 
mokymo programos (kodas 
P21101309) modulio "Picų 
gaminimas" (kodas 2101306) 

- - 22 2,72 +22 

Konditerio mokymo programa 
(T43101302) 

6 1,26 10 1,24 +4 

Virėjo mokymo programa 
(T32101302) 

6 1,26 12 1,48 +6 
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Iš viso: 533 84,47 686 84,80 +153 
 
Praktinio mokymo organizavimas kitų profesinio mokymo įstaigų (toliau – PMĮ) mokiniams, 
mokytojams: 

PMĮ 
pavadini-

mas 

Pirminio, 
tęstinio 

profesinio 
mokymo 

programos 
pavadinimas 

(kodas) 

Mokinių 
skaičius 
2020 
m. 

Mokinių 
skaičius 
2021 m. 

Mokinių 
pokytis 

lyginant su 
2020 m. 
(+ / -) 

Valandų 
skaičius 
vienam  

asmeniui 
2021 m. 

 

Mokytojų 
skaičius 
2021 m. 

Valandų 
skaičius 
vienam 

asmeniui 
2021 m. 

Kretingos 
technolo-
gijų ir 
verslo 
mokykla 

Virėjo 
profesinio 
mokymo 
programa 
(P42101303) 

22 25 +3 30 2 30 

Telšių 
regioninis 
profesinio 
rengimo 
centras 

Virėjo 
profesinio 
mokymo 
programa 
(P42101303) 

- 8 +8 30 1 30 

Alytaus 
profesinio 
rengimo 
centras 
 

Virėjo 
profesinio 
mokymo 
programa 
(P42101303) 

15 10 -5 40 1 40 

Mažeikių 
politechni
kos 
mokykla 

Virėjo 
profesinio 
mokymo 
programa 
(P42101303) 

- 22 +22 40 2 40 

Iš viso: 37 65 +28 140 6 140 
 
Praktinio mokymo organizavimas bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams:* 

Bendrojo 
ugdymo 

mokyklos 
pavadinimas 

Mokinių 
skaičius 
2020 
m. 

Mokinių 
skaičius 
2021 
m. 

Mokinių 
pokytis 
lyginant 

su 
2020 
m. 

(+ / -) 

Valandų 
skaičius 
vienam 

asmeniui 
2021 m. 

Vykdytų 
(planuojamų) 
užsiėmimų 

SPMC 
paskirtis: 

technologijų 
pamokų 

organizavimas, 
profesinis 

orientavimas ir 
kt. 

Pastabos 
(nurodykite ar 
turite sudarytas 

sutartis (reg. 
Nr.) su bendrojo 

ugdymo 
mokyklomis dėl 

technologijų 
pamokų 

organizavimo) 

Klaipėdos 
„Gabijos“ 
progimnazija 

35 83 +48 1 

Technologijų 
pamokos  

Bendradarbiavim
o sutartis dėl 
technologijų 
pamokų praktinio 
mokymo centre 
(2016 m. Nr. F2-
9) 
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Klaipėdos 
licėjus 

- 15 +15 1 

Technologijų 
pamokos  

Bendradarbiavim
o sutartis dėl 
technologijų 
pamokų praktinio 
mokymo centre 
(2021-12-15 Nr. 
F2-10) 

Klaipėdos 
„Gabijos“ 
progimnazija 

60 39 -21 
1 Profesinis 

orientavimas 
 
- 

Žemaičių 
Naumiesčio 
gimnazija 

- 10 +10 
1 Profesinis 

orientavimas 
- 

Klaipėdos 
„Saulėtekio“ 
progimnazija 

- 5 +5 
1 Profesinis 

orientavimas 
- 

Klaipėdos Prano 
Mašioto 
progimnazija 

20 73 +53 
1 Profesinis 

orientavimas 
- 

Klaipėdos 
„Vitės“ 
progimnazija 

27 20 -7 
1 Profesinis 

orientavimas 
- 

Klaipėdos 
„Smeltės“ 
progimnazija 

44 20 -24 
1 Profesinis 

orientavimas 
- 

Plungės „Ryto“ 
pagrindinė 
mokykla 

- 12 +12 
1 Profesinis 

orientavimas 
- 

Kintų pagrindinė 
mokykla 

- 10 +10 
1 Profesinis 

orientavimas 
- 

Katyčių 
pagrindinė 
mokykla 

17 8 -9 
1 Profesinis 

orientavimas 
- 

Vilkyčių 
pagrindinė 
mokykla 

10 10  
1 Profesinis 

orientavimas 
- 

Klaipėdos 
„Vyturio“ 
progimnazija 

20 44 +24 
1 Profesinis 

orientavimas 
- 

Endrejavo 
pagrindinė 
mokykla 

- 11 +11 
1 Profesinis 

orientavimas 
- 

Kretingalės 
pagrindinė 
mokykla 

- 27 +27 
1 Profesinis 

orientavimas 
- 

Palangos Vlado 
Jurgučio 
progimnazija 

- 69 +69 
1 Profesinis 

orientavimas 
- 

Klaipėdos 
Simono Dacho 
progimnazija 

- 25 +25 
1 Profesinis 

orientavimas 
- 
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Klaipėdos 
„Aukuro“ 
gimnazija 

- 8 +8 
1 Profesinis 

orientavimas 
- 

Plikių Ievos 
Labutytės 
pagrindinė 
mokykla 

- 

 
16 

 
+16 

1 Profesinis 
orientavimas 

- 

Saugų 
pagrindinė 
mokykla 

- 
 

16 
 

+16 
1 Profesinis 

orientavimas 
- 

Barstyčių 
pagrindinė 
mokykla 

- 7 +7 1 Profesinis 
orientavimas 

- 

Agluonėnų 
pagrindinė 
mokykla 

- 9 +9 1 Profesinis 
orientavimas 

- 

Dovilų 
pagrindinė 
mokykla 

- 10 +10 1 Profesinis 
orientavimas 

- 

Gargždų 
„Kranto“ 
pagrindinė 
mokykla 

- 20 +20 1 Profesinis 
orientavimas 

- 

Nevarėnų 
pagrindinė 
mokykla 

- 14 +14 1 Profesinis 
orientavimas 

- 

Juknaičių 
pagrindinė 
mokykla 

- 7 +7 1 Profesinis 
orientavimas 

- 

Šilutės Martyno 
Jankaus 
pagrindinė 
mokykla 

- 31 +31 1 Profesinis 
orientavimas 

- 

Šilutės Pamario 
progimnazija 

- 12 +12 1 Profesinis 
orientavimas 

- 

Jokūbavo 
Aleksandro 
Stulginskio 
pagrindinė 
mokykla 

- 8 +8 1 Profesinis 
orientavimas 

- 

Kartenos 
pagrindinė 
mokykla 

- 7 +7 1 Profesinis 
orientavimas 

- 

Juknaičių 
pagrindinė 
mokykla 

- 20 +20 1 Profesinis 
orientavimas 

- 

Kulių gimnazija - 37 +37 1 Profesinis 
orientavimas 

- 

Klaipėdos 
Žaliakalnio 
gimnazija 

- 30 +30 1 Profesinis 
orientavimas 

- 
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Kretingos Liudo 
Pabrėžos 
universitetinė 
gimnazija 

- 120 +120 1 Profesinis 
orientavimas 

- 

Viešvėnų 
pagrindinė 
mokykla 

- 16 +16 1 Profesinis 
orientavimas 

- 

Iš viso: 233 869 636 35   
 
Kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimas įmonių darbuotojams: 

Įmonės (juridinio 
asmens pavadinimas) 

Darbuotojų 
skaičius 
2020 m. 

Darbuotojų 
skaičius 
2021 m. 

Darbuotojų pokytis 
lyginant su 2020 m. 

(+ / -) 

Valandų skaičius 
vienam darbuotojui 

2021 m. 
UAB „Sangaida“ 13 4 -9 6 

 
Mokinių „nubyrėjimas“: 

 2019–2020 m. m. 2020–2021 m. m. Pokytis 
(proc.) 

palyginant 
(+ / -) 
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Išbraukta iš mokinių sąrašų iš viso 533 93 17,44 541 94 17,38 -0,06 
Iš jų:        
Perėjo mokytis į kitas mokyklas  15 2,81  19 3,51 +0,7 
Pakeitė gyvenamąją vietą  1 0,18    -0,18 
Dėl šeimyninių aplinkybių  3 0,56  3 0,55 -0,01 
Dėl sveikatos problemų  3 0,56  - - -0,56 
Dėl pamokų nelankymo / 
nepažangumo 

 26 4,87  29 5,36 +0,49 

Dėl sunkių materialinių sąlygų  1 0,18  1 0,18  
Išvyko į užsienį  13 2,43  8 1,48 -0,95 
Įsidarbino  8 1,5  7 1,29 -0,21 
Dėl asmeninių priežasčių  17 3,19  25 4,62 +1,43 
Nepatiko mokymo programa, 
nebenori mokytis 

 6 1,13  2 0,37 -0,76 

 
Mokinių lankomumas:  

Mokslo 
metai 

Vidutiniškai 1 mokinys 
per mokslo metus 

praleido iš viso pamokų 

Pokytis 
lyginant  
(+ / -) 

Vidutiniškai 1 mokinys per 
mokslo metus praleido pamokų 

dėl nepateisinamų priežasčių 

Pokytis 
lyginant  
(+ / -) 

2019-2020 140 
-40 

48 
+2 

2020-2021 100 50 
 

Svarbiausi mokinių laimėjimai 2021 metais 
 

Mokiniams 2021 m., kiek leido epidemiologinė situacija, buvo sudarytos sąlygos 
dalyvauti įvairiuose konkursuose, olimpiadose ir varžybose. Lentelėje pateikiami svarbiausi 
tarptautiniai, respublikiniai ir regioniniai laimėjimai. 
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Eil. Nr. Konkursas, olimpiada, varžybos Pasiekimas 

1.  Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro 
organizuotas Konditerio nacionalinis profesinio 
meistriškumo konkursas ,,Tau mano mamyte”  

I vieta Anastasija Goman,  
I vieta Rugilė Vėlavičiūtė,  
III vieta Eglė Sutkutė 

2.  34-ojoje AEHT konferencijoje profesinio meistriškumo 
konkursai: barmeno, konditerio, kulinarinio dekatlono ir 
kulinarinio meno rungtys (Talinas) 

II vieta Nerijus Grublys,  
III vieta Marija Matasova  

3.  Europos viešbučių ir turizmo profesinių mokyklų 
asociacijos (AEHT) barmeno profesinio meistriškumo 
konkursas  

V vieta Donatas Baltrimas 

4.  Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokyklos organizuotas 
respublikinis profesinio meistriškumo konkursas „Mano 
kelionė po gimtąjį kraštą. Pasaulis Lietuvoje ir Lietuva 
pasaulyje“ 

Pagrindinis prizas. Nominacija 
už išskirtinio gamtinio ir 
kultūrinio kraštovaizdžio 
pateikimą vaizdo siužete. 

 
Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose 

 
Eil. 
Nr. 

Projekto pavadinimas Data Priimančioji 
šalis 

Dalyvių 
skaičius 
2020 m. 

Dalyvių 
skaičius 

2021 
m. 

Dalyvių 
pokytis 

lyginant su 
2020 

metais (+/-)
1. 2019-1-LT01-KA116-

060211 „Kokybės 
gerinimas profesiniame 
mokyme“ 

2021.01.01.-
2021.12.31. 

 

Ispanija 42 4  

2.   2019-1-PL01-KA229-
064917_4 „Visos ligos 
prasideda žarnyne‘‘ 

2021.01.01.-
2021.12.31. 

 

Slovakija x 6 x 

3.  2020-1-LT01-KA116-
077617  „Mokymasis 
darbo vietoje ir 
pameistrystė“ 

2020.10.23.-
2021.12.31. 
 

Portugalija 
Malta  
Kipras  
Danija  
Ispanija 

x 94 x 

4. 2020-1-LT01-KA101-
077695 „Mokymo 
inovacijos“ 

2021.12.01.-
2021.08.31. 
 

Ispanija  
Malta  
Airija  

0 5 +5 

5. 2020-1-LV01-KA202-
077577 „Kelias nuo 
kulinarinio paveldo iki 
kulinarijos meno“ 

2020.10.01.-
2021.12.31. 
 

Italija 

 

0 4 +4 

6. 2020-1-EE01-KA229-
077923_3 „Kritinio 
mąstymo skatinimas ir 
aktyvus pilietiškumas 
vietos ir pasaulio mastu“ 

2021.09.01.-
2021.12.31. 
 

Slovėnija 0 8 +8 

7. NPJR-2020/10294 
,,Mokymasis iš 
bendraamžių“ 

2020.09.01.-
2021.06.30. 
 

Latvija x 24 x 
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8. NPJR-2021/10087 
„Small ripples make big 
waves“ 

2021-09-01- 
2021-12-31 

Latvija  
Estija 

x 16 x 

9. 2021-1-LT01-KA122-
SCH-000021191 
„Skaitmeninių įgūdžių ir 
kompetencijų tobulinimas 
siekiant skaitmeninės 
mokyklos pertvarkos“ 

2021-09-10- 
2023-03-09 

Ispanija x 2 x 

10. Akredituotas projektas 
2021-1-LT01-KA121-
VET-000003947 

2021-09-01- 
2022-11-30 

Ispanija 
Estija 

x 6 x 

Iš viso:  169  
 

Neformalusis vaikų švietimas 
 

2021-2022 m. m. mokykloje vyksta 3 neformaliojo švietimo būreliai: renginių 
organizavimo, tinklinio ir šokių. Būrelius lanko 58 mokiniai.  

 
IV. 2021 M. FINANSINĖS VEIKLOS ANALIZĖ 

Biudžeto lėšų panaudojimas 2021 metais 

Skirta biudžeto lėšų – 2 002,1 tūkst. Eur, iš jų: 
profesinio mokymo programoms finansuoti, kompetencijų vertinimui, kitų lėšų 

ugdymui – 1 223,0 tūkst. Eur (61,09 proc. skirto biudžeto); 
ūkio lėšų  – 625,6 tūkst. Eur (31,25 proc. skirto biudžeto); 
mokinių bendrabučio atnaujinimui – 150,0 tūkst. Eur (7,5 proc. skirto biudžeto). 
Sutaupyta lėšų – 3,5 tūkst. Eur. 

 
Kodas Sąmatos straipsnio pavadinimas Suma Eur 

2.1.1.1.1.01 Darbo užmokestis pinigais 1 524 680,87 
2.1.2.1.1.01 Socialinio draudimo įmokos 28 363,12 
2.2.1.1.1.05 Ryšių paslaugos 900,00 
2.2.1.1.1.06 Transporto išlaikymas 700,00 
2.2.1.1.1.15 Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas 47 000,00 
2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimas 3 799,46 
2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos 74 500,00 
2.2.1.1.1.21 Informacinių technologijų prekės ir paslaugos 9 000,00 
2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos 51 335,48 
2.7.2.1.1.02 Socialinė parama natūra 948,60 
2.7.3.1.1.01 Darbdavių socialinė parama pinigais 5 291,00 
2.8.1.1.1.01 Stipendijos 100 000,00 
3.1.1.2.1.01 Ilgalaikis turtas (gyvenamieji pastatai) 150 000,00 
3.1.1.3.1.04 Ilgalaikis turtas (kompiuterinė įranga) 2 000,00 
  Iš viso: 1 998 518,53 

 
Gautos ES lėšos 

 
Iš Europos Sąjungos gautos finansavimo sumos: 
275,00 Eur – gautas projekto Nr. 2019-CHRISTMAS-EU finansavimas;  
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4 425,00 Eur – gautas projekto Nr. 2020-1-LV01-KA202-077577 finansavimas; 
43 490,80 Eur – gautas projekto Nr. 2019-1-LT01-KA116-060211 finansavimas; 
12 260,00 Eur – gautas projekto Nr. NPJR-2021/10087 finansavimas; 
10 040,00 Eur – gautas projekto Nr. NPJR-2021/10083 finansavimas; 
16924,80 Eur – gautas projekto Nr.2021-1-LT01-KA122-SCH-0000021191 

finansavimas; 
142174,40 Eur – gautas projekto Nr.2021-1-LT01-KA121-VET-0000003947 

finansavimas;  
5 759,70 Eur – gautas projekto Nr. 2018-1-IE01-KA201-038799 finansavimas; 
7 653,52 Eur – gautas projekto Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0021 finansavimas; 
190,00 Eur – gautas projekto Nr. TBV-IS-2021-LT-0011 finansavimas. 

 
PMĮ finansinės pajamos už teikiamas mokymo ir kitas paslaugas 

 
Metai Visos pajamos, 

tūkst. eurų 
Gauta pajamų, tūkst. eurų 

Už suteiktas mokymo 
priemones ir paslaugas 

Už kitas priemones ir 
teiktas paslaugas 

2021 118,8 28,2 90,6 
2020 158,9 38,1 120,8 

Pokytis lyginant su 
2020 metais (+ / -)  

-40,1 -9,9 -30,2 

 
Socialinė parama mokiniams ir pavėžėjimas 

 
Eil. 
Nr. 

Socialinės paramos teikimo būdai Mokinių 
skaičius 

Dalis (proc.) nuo 
visų mokinių 

Parama 
pinigais 

1. Parama maistu 4 0,5 948,60 
2. Vienkartinės pašalpos 14 1,77 1 491,00 
3. Sumažintas bendrabučio mokestis 50 proc. 84 10,59 426,80 
4. Mokinių pavėžėjimas 56 6,51 3 994,64 

 
Mokinių skaičius važiuojančių į mokyklą/namo iki 40 km kiekvieną dieną – 7 mokiniai. 
Mokinių skaičius važiuojančių į mokyklą/namo savaitgaliais – 50 mokinių. 

 
Vadovaujamas pareigas einančių asmenų atlyginimas per ataskaitinius metus* 

 
Eil. 
Nr. 

Pareigų 
(pareigybės) 
pavadinimas 

Bazinis 
atlyginimas  

Priemokos Priedai Premijos Kitos 
išmokos 

Iš viso (Eur) 

1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 
1. Direktorius  30 733,68 7 428,46  2 354,10  40 516,24 
2. Direktoriaus 

pavaduotojas 
ugdymui 

26 026,94 4 952,52  2 118,69  33 098,15 

3. 
Direktoriaus 
pavaduotojas 
infrastruktūrai 

22 339,82 3 574,41   430,83 26 345,06 

* Neatskaičius mokesčių 
 

Reikšmingi sandoriai 
 

Eil. 
Nr. 

Sandorio šalis Sandorio 
objektas 

Suma, 
Eur***** Pavadinimas* Kodas** Registras*** Adresas**** 
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1. 

UAB 
„Baltsigmus“ 

111670444 Duomenys 
kaupiami ir 
saugomi JAR 

Kuncų 1-47, 
Klaipėda 

Remonto 
darbai 
(bendrabučio 
angokraščių 
remontas) 

6 944,15 

2. 
UAB 
„Baltsigmus“ 

111670444 Duomenys 
kaupiami ir 
saugomi JAR 

Kuncų 1-47, 
Klaipėda 

Apdailos 
darbai (35 
kab.) 

2 852,86 

3. 

UAB 
„Sigromas“ 

241771820 Duomenys 
kaupiami ir 
saugomi JAR 

Šilutės pl. 
107, 
Klaipėda 

Laiptinės 
turėklų 
gamyba ir 
montavimas 

4 545,58 

4. 

Sigitas 
Jankauskas 

 Individualios 
veiklos 
vykdymo 
pažyma Nr. 
745613 

Baldininkų 
g. 4-3, Šilutė 

Bendrabučio 
1-os laiptinės 
remonto 
darbai 

9 803,65 

5. 
UAB 
„Windowsa“ 

300671251 Duomenys 
kaupiami ir 
saugomi JAR 

Aušros g. 20-
34, Kaunas 

Plastikinių 
langų keitimas 
(bendrabučio) 

115713,51 

6. 

UAB „Vaineta 
ir partneriai“ 

 Duomenys 
kaupiami ir 
saugomi JAR 

Liepų g. 20, 
Klaipėda 

Remonto 
darbai 
(paruošimas ir 
grindų dangos 
įrengimas) 

9 996,03 

7. 

Vytautas 
Astrauskas 

 Individualios 
veiklos 
vykdymo 
pažyma Nr. 
7021564 

Danės g. 6, 
Klaipėda 

Iškabos su 
dvigubu 
apšvietimu 
gamyba 

9 999,73 

8. 

UAB „Petro 
ofsetas“ 

222555490 Duomenys 
kaupiami ir 
saugomi JAR 

Naujoji 
Riovonių g. 
25C, 
Klaipėda 

Leidybos 
paslaugos 

4 955,14 

9. Laima 
Gudonavičiūtė 

 Individualios 
veiklos 
vykdymo 
pažyma Nr. 
1037523 

Vyturio g. 
11-23, 
Klaipėda 

Remonto 
darbai 

3 736,89 

10. UAB „KVG“ 302903894 Duomenys 
kaupiami ir 
saugomi JAR 

Jūros g. 2-
33, Klaipėda 

IT priemonių 
įsigijimas 
(nešiojamų 
kompiuteriai, 
monitoriai )  

4 934,55 

11. UAB 
„Roletas“ 

302736566 Duomenys 
kaupiami ir 
saugomi JAR 

Ulonų g. 6, 
Alytus 

Roletų 
gamyba ir 
montavimas 

10485,86 

     Iš viso: 183967,95 
* Jei tai juridinis asmuo, nurodoma teisinė forma ir pavadinimas, jei fizinis asmuo – vardas ir pavardė. 
** Nurodomas juridinio asmens kodas. 
*** Nurodomas registras, kuriame kaupiami ir saugomi juridinio asmens duomenys. 
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**** Jei tai juridinis asmuo, nurodoma buveinė (adresas), jei fizinis asmuo – adresas 
korespondencijai. 
***** Jei sandoris yra apmokestinamas PVM, viešoji įstaiga, kuri yra PVM mokėtoja, sumą nurodo 
be PVM, o viešoji įstaiga, kuri nėra PVM mokėtoja, – su PVM. 
 

V. MOKYKLOS VEIKLOS NAUDINGUMAS / POVEIKIS 

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 

Tęstas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais Lietuvoje ir užsienyje. Mokiniams 
buvo sudarytos sąlygos atlikti praktinį mokymą, praktiką, Įvadą į darbo rinką socialinių partnerių 
įmonėse, socialinių partnerių atstovai dalyvavo asmens įgytų kompetencijų vertinime, aktyviai 
bendradarbiauta pasirengiant naujų Sporto organizacijos veiklos administratoriaus ir Renginių ir 
poilsio paslaugų organizatoriaus programų įgyvendinimui (Kretingalės kooperatinė žemės ūkio 
bendrovė, UAB „Compensa Life“, UAB „Apskaitos ir mokesčių spektras“, Palangos turizmo 
informacijos centras, Gargždų krašto muziejus, VšĮ „Klaipėdos krepšinio mokykla“, UAB „Palink“, 
UAB „Rimi Lietuva“, UAB ,,Minordija“, UAB „Sangaida“ ir kitų įmonių darbuotojai). Rengta 
tautodailininkės V. Kaubrienės autorinė rankdarbių paroda „Gyvenimo langas“. 

 

Dalyvavimas renginiuose 

Geros mokyklos koncepcijoje minima, kad vienas iš geros mokyklos aspektų yra 
ugdymo(si) aplinka: dinamiška, atvira ir funkcionali. 2021 metais vyko išvykstamosios pamokos, 
pamokos-ekskursijos, pamokos socialinių partnerių įmonėse: Kretingos muziejaus Tradicinių amatų 
centre, Šilutės profesinio mokymo centro Žuvininkystės mokymo skyriuje, restorane „Meridianas“, 
UAB „Klaipėdos duona“ kombinate, Klaipėdos raj. savivaldybės Jono Lankučio viešojoje 
bibliotekoje, Stalo teniso akademijoje, Lietuvos sporto medicinos centre (Klaipėdos skyriuje), 
Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biure, Klaipėdos senamiestyje, skulptūrų parke, Laikrodžių, 
Pilies muziejuose, Klaipėdos regioniniame archyve, Klaipėdos universiteto botanikos sode, Mažosios 
Lietuvos istorijos muziejuje, kitose erdvėse.  

Mokykloje mokytojams ir mokiniams seminarus, pamokas vedė virtuvės šefas, LVVKA 
narys Justinas Kapkovičius, buvę mūsų mokyklos mokiniai Nerijus Grublys ir Rokas Ragauskas, 
Compensa Life skyriaus vadovė Rima Valatkienė, kaitavimo instruktorius ir snieglenčių treneris 
Tadas Malinauskas, „Kalanetika“ trenerė Rasa Jančiauskienė. 

Vyko netradicinės, kūrybinės pamokos: „Daržovių patiekalų gaminimas ir patiekimas“, 
,,Pusgaminių paruošimas, panaudojant naujas technologijas“, ,,Šaltieji užkandžiai, panaudojant 
naujas technologijas“, ,,Tradicinė lietuviška virtuvė netradiciškai“, ,,Prieskoniniai augalai, valgomos 
gėlės, jų pažinimas, panaudojimas konditerinių gaminių gamyboje, puošyboje“, ,,Prieskoniniai 
augalai jų pažinimas, panaudojimas kulinarinių patiekalų gamyboje“, ,,Mėsos, paukštienos patiekalų 
paruošimas, panaudojant naujas technologijas“, „Tradiciniai amatai - duonos kepimas“, 
„Privalomasis sveikatos draudimas Lietuvoje“, „Ateities miesto kūrimo dirbtuvės“, „Apskaitos 
programos dabartis, ateitis, perspektyvos“, „Negalios ABC“, „Personalo atrankos procesai“, 
„Netradicinis fizinis aktyvumas“, „Renginių ir turizmo verslas po Covid-19“, virtualaus plakato 
kūrimas ir publikavimas buhalterio dienai paminėti. 

Pandemijos metu apribojus tiesioginius kontaktus ypač daug pamokų, susitikimų 
persikėlė į virtualią erdvę. Vyko virtualios pamokos su Swedbank „Mokonomika“, netradicinės anglų 
kalbos pamokos ,,Christmas food and symbols around the world“ su mokytoju Michael Brand, 
Pearson and BBC Live Classes, tvaraus maisto akademijos pamokos Youtube platformoje, kurias 
vedė virtuvės šefai J. Kapkovičius „Tvaraus maisto akademijos pamokos“, N. Grublys „Daržovių 
patiekalai“, R. Ragauskas „Pasiruošimas patiekalų gaminimui“. Vyko Granuldisk ir MBR online 
mokymai apie virtuvės įrangą, kuriuos vedė padalinio vadovas V. Klimas, UAB „Minordija“ 
technologai J. Orševski, N. Stankevičius, R. Šiušienė pristatė inovacijas kepinių pasaulyje temomis: 
„Mišinių universalumas“, „Italų klasika Panettone“, „Kepiniai be pridėtinio cukraus“, „Pavasario 
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tendencijos“, „Baro gėrimai“, UAB „Rimi Lietuva“ technologė V. Dubinskienė vedė pamokas tema 
„Duonos ir pyrago gaminiai“.  

Mokiniai dalyvavo virtualiose konferencijose, kurias organizavo Swedbank ir VMI. 
Mokytojai kartu su mokiniais dalyvavo Klaipėdos universiteto projekte „Iškeisk pamoką į paskaitą“, 
Klaipėdos valstybinės kolegijos organizuotoje paskaitoje „Turizmo verslo organizavimas“, 
Socialinių mokslų kolegijos kūrybiškumo hakatone – konkurse „Mano ateities Klaipėda“. 

 
VI. BAIGIAMOJI DALIS 

 
Sėkmingai vykdomos Virėjo, Konditerio, Padavėjo ir barmeno, Finansinių paslaugų 

teikėjo, Apskaitininko modulinės profesinio mokymo programos. Pradėtos įgyvendinti naujos 
Renginių ir poilsio paslaugų organizatoriaus ir Sporto organizacijos veiklos administratoriaus 
modulinės profesinio mokymo programos. Mokykla pasiruošė dar vienos naujos - Biuro 
administratoriaus modulinės profesinio mokymo programos – įgyvendinimui. 

Didžiąją dalį laiko mokymas buvo organizuojamas nuotoliniu būdu, o tai mažino 
mokinių motyvaciją mokytis bei mokymo kokybę. Siekiant kompensuoti mokymosi praradimus 
mokiniams buvo organizuojamos individualios ir grupinės mokymosi ir psichologinės konsultacijos. 
 
PRITARTA 
Klaipėdos turizmo mokyklos tarybos (kolegialaus valdymo organo) 
2022-02-28 posėdžio protokolo Nr. V5-1 nutarimu  
 
 



 

 

 

 

 

Klaipėdos turizmo mokykla 
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FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
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KLAIPĖDOS  TURIZMO  MOKYKLA 

Viešoji įstaiga, Taikos pr. 69, 94112 Klaipėda, tel. (8  46)  34 10 83, el. p. mokykla@ktm.lt.  

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190974577 

 

Lietuvos Respublikos  

švietimo, mokslo ir sporto ministerijai    2022-03-08 Nr. V9-56 

 

2021 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ  

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

I. BENDROJI DALIS 

Klaipėdos turizmo mokykla yra viešoji įstaiga, turinti sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos 

valstybės herbu ir savo pavadinimu. Mokyklos buveinės adresas: Taikos pr. 69, LT-94112 Klaipėda, 

Lietuvos Respublika. Įstaigos kodas 190974577. 

Mokyklos teisinis statusas iš biudžetinės įstaigos į viešąją keitėsi 2019 m. sausio 2 d. 

Mokyklos steigėja – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Mokyklos 

savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (vienintelis dalininkas) - Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministerija, juridinio asmens kodas 188603091, buveinės adresas – A. Volano 

g. 2, Vilnius. 

Mokykla yra pelno nesiekiantis, ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio 

tikslas yra tenkinti viešuosius interesus, vykdant švietimo veiklą. Mokykla yra paramos gavėjo statusą 

turintis juridinis asmuo. 

Mokykla ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kontroliuojamų įstaigų neturi. 

2021 m. vidutinis darbuotojų skaičius mokykloje buvo 111. 2020 m. vidutinis darbuotojų 

skaičius mokykloje buvo 120. 

Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę mokyklos veiklą, mokyklos darbuotojai neįžvelgia. 

Mokykla vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas. Pagrindinė veikla – profesinis mokymas. 

Mokyklos finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2021 metus. 

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais 

vienetais – eurais. 

II. APSKAITOS POLITIKA 

Mokyklos parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo 

sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje. 

Mokyklos apskaitos politika yra parengta ir patvirtinta direktoriaus 2016 m. vasario 1 d. 

įsakymu Nr. VK-15. 

Mokykla vadovavosi bendraisiais apskaitos principais, metodais ir taisyklėmis, kurie pateikti 

apskaitos vadove. 

Bendrieji apskaitos principai 

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

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

reikšmėmis: 

1. subjekto (Mokykla laikoma atskiru apskaitos vienetu ir į finansinių ataskaitų rinkinį turi būti 

įtrauktas tik Mokyklos nuosavas arba patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas 

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

sąnaudos bei pinigų srautai.); 
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2. veiklos tęstinumo (Mokyklos finansinės ataskaitos rengiamos, remiantis prielaida, kad 

Mokykla 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 Mokyklos finansinių 

ataskaitų parengimą. Jeigu finansinės ataskaitos sudaromos, nesilaikant veiklos tęstinumo principo, 

aiškinamajame rašte turi būti atskleistas šis faktas, priežastis, dėl kurios Mokykla nesilaikė veiklos 

tęstinumo principo, ir apskaitos principai, kuriais remiantis sudarytas finansinių ataskaitų rinkinys.); 

3. periodiškumo (Mokyklos veikla, tvarkant apskaitą, suskirstoma į finansinius metus arba 

kitos trukmės ataskaitinius laikotarpius, kuriems pasibaigus sudaromas finansinių ataskaitų rinkinys. 

Mokyklos 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 „Po ataskaitiniai įvykiai“. Mokyklos 

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“.); 

4. pastovumo (Mokykla pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką, nebent 

reikšmingi įvykiai ar aplinkybės nulemtų būtinybę pakeisti apskaitos politiką, siekiant teisingiau 

parodyti Mokyklos 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.); 

5. piniginio mato (Visas Mokyklos turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas, 

pajamos ir sąnaudos finansinėse ataskaitose rodomi pinigine išraiška finansinių ataskaitų valiuta.); 

6. kaupimo (Mokyklos 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.); 

7. palyginimo (Mokyklos pajamos, uždirbtos per ataskaitinį laikotarpį, siejamos su 

sąnaudomis, patirtomis, uždirbant tas pajamas. Mokyklos 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 Institucijos finansinės būklės pokyčius. Jei keičiami finansinių 

ataskaitų straipsnių įvertinimo metodai, Mokykla 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); 

8. atsargumo (Mokykla 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 Mokyklos 

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.); 

9. neutralumo (Mokyklos 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.); 

10. turinio viršenybės prieš formą (Mokyklos 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: 

1. pinigų (Mokyklos išlaidos pripažįstamos tada, kada išmokami pinigai, o pajamos 

pripažįstamos tada, kada gaunami pinigai.); 

2. subjekto;  

3. periodiškumo; 
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4. pastovumo;  

5. 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 Mokyklos sąskaitų plano sąskaitose, taikant 

Mokyklos 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 Mokyklos 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 Mokyklos nematerialiojo turto vienetų atskiriamas nepiniginis turtas, kuriuo Mokykla 

disponuoja ir kurį naudodama numato gauti tiesioginės ir (arba) netiesioginės ekonominės naudos, ir 

šiuos kriterijus: 

1. yra lengvai atskiriamas nuo kitų turto vienetų; 

2. pagrįstai tikėtina, kad Mokykla būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos; 

3. galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą; 

4. Mokykla turi teisę tuo turtu disponuoti (įskaitant teisę apriboti juo naudotis kitiems) ir jį 

kontroliuoti. Mokykla 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: 

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

sukauptą amortizacijos ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą; 

2. 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 

Švietimo ir mokslo ministro 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 
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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 Mokyklos Nematerialiojo turto 

apskaitos tvarkos apraše. 

Ilgalaikis materialusis turtas 

Ilgalaikis materialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka šiuos kriterijus: 

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

teikti, nuomoti ar administraciniams tikslams; 

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

3. 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: 

1. žemė; 

2. pastatai; 

3. infrastruktūros ir kiti statiniai; 

4. nekilnojamosios kultūros vertybės; 

5. mašinos ir įrenginiai; 

6. transporto priemonės; 

7. kilnojamosios kultūros vertybės; 

8. baldai ir biuro įranga; 

9. kitas ilgalaikis materialusis turtas; 

10. nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai. 

Į smulkesnes grupes ilgalaikis materialusis turtas skirstomas pagal Mokyklos poreikį. 

Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą yra registruojami ilgalaikio materialiojo 

turto sąskaitose. 

Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas finansinėse ataskaitose yra rodomas: 

1. žemė, kultūros vertybės ir kitos vertybės yra rodomos tikrąja verte; 

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

sumą; 

3. 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). 

Mokykla 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 Mokykla 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 Švietimo ir mokslo ministro 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. 
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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 Mokyklos Ilgalaikio materialiojo 

turto apskaitos tvarkos apraše. 

 

Biologinis turtas 

 

Biologinis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei atitinka visus žemiau pateikiamus 

pripažinimo kriterijus: 

1. Institucija turi teisę tuo turtu disponuoti ir jį kontroliuoti, įskaitant teisę apriboti galimybę juo 

naudotis kitiems; 

2. pagrįstai tikėtina, kad Institucija būsimaisiais laikotarpiais iš šio turto gaus ekonominės 

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

pažintiniais tikslais; 

3. galima nustatyti turto tikrąją vertę, įsigijimo savikainą arba iš turto gautinų būsimų pajamų 

dabartinę vertę. 

Pirminio pripažinimo metu biologinio turto grupės vienetas apskaitoje registruojamas tikrąja 

verte arba įsigijimo ar pasigaminimo savikaina. 

Jei tikroji vertė negali būti patikimai nustatyta, biologinis turtas apskaitoje registruojamas: 

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta metodika; 

2. Institucijos nustatyta biologinio turto vertinimo tvarka; 

3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro patvirtintomis ne senesnėmis nei praeitų finansinių 

metų normatyvinėmis kainomis. 

Po pirminio pripažinimo biologinis turtas finansinėse ataskaitose yra rodomas: 

1. kai biologinis turtas apskaitomas tikrąja verte, išlaidos Institucijos apskaitoje yra rodomos 

kitos veiklos kitų sąnaudų straipsnyje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra patiriamos;  
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2. kai biologinis turtas apskaitomas įsigijimo ar pasigaminimo savikaina – išlaidos Institucijos 

apskaitoje registruojamos šių išlaidų suma padidinant biologinio turto vertę. 

Kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biologinio turto tikroji vertė nustatoma tiek, kiek 

biologinio turto vieneto tikrajai vertei turi įtakos jo fiziniai pokyčiai, išskyrus biologinį turtą, kuris 

vertinamas ne rečiau kaip kas 10 metų, kai dėl didelės apimties neįmanoma įvertinti fizinių savybių 

kitimo įtakos tikrajai vertei. 

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma, mažinant 

turto balansinę vertę ir ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio kitos veiklos sąnaudas. 

Biologinio turto produkcija 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, Mokykla 

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 Mokyklos Atsargų apskaitos tvarkos apraše. 

Finansinis turtas 

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

1. investicijos į nuosavybės vertybinius popierius; 

2. investicijos į skolos vertybinius popierius; 

3. paskolos, išankstiniai apmokėjimai ir kitos gautinos sumos; 

4. terminuotieji indėliai; 

5. pinigai ir pinigų ekvivalentai; 

6. 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. 
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Finansinis turtas apskaitoje registruojamas tada, kai Institucija 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, Institucija 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: 

1. parduoti laikomas finansinis turtas; 

2. iki išpirkimo termino laikomas finansinis turtas; 

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

Parduoti laikomu finansiniu turtu Mokykla 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 Mokykla yra nusprendusi 

parduoti. 

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

Mokykla ketina ir sugebės jį laikyti iki išpirkimo termino. Iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto 

pavyzdžiai: obligacijos su nustatyta išpirkimo data (kai Mokykla 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: 

1. Mokykla ketina laikyti finansinį turtą neribotą laiką; 

2. yra priimtas sprendimas parduoti finansinį turtą; 

3. emitentas turi teisę išpirkti Mokyklos laikomą finansinį turtą už sumą, kuri yra reikšmingai 

mažesnė už jo amortizuotą savikainą. 

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

1. 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); 

2. iki išpirkimo termino laikomas finansinis turtas – amortizuota savikaina; 

3. paskolos – amortizuota savikaina; 

4. kitos po vienerių metų gautinos sumos – amortizuota savikaina; 

5. per vienerius metus gautinos sumos, išankstiniai apmokėjimai ir kitas trumpalaikis 

finansinis turtas – įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius. 

Paskutinę metinio ataskaitinio laikotarpio dieną Mokykla 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). 

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

finansinio turto (ar jo dalies) kontroliuoti. Mokykla 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 Mokyklos Finansinio turto apskaitos tvarkos 

apraše ir Išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų apskaitos tvarkos apraše.  
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Investicijos į asocijuotuosius arba kontroliuojamus subjektus 

Kontroliuojamais subjektais laikomi tie subjektai, kuriems Mokykla daro lemiamą poveikį 

(subjektai, kuriuose Mokykla 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 Mokykla daro reikšmingą poveikį 

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

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

Mokyklos į  pavaldžias biudžetines įstaigas konsoliduojamos, o atskirose finansinėse ataskaitose 

apskaitomos įsigijimo savikaina, kuri yra lygi nuliui. 

Mokyklos 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. 

Mokyklos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus ir konsoliduotosiose ir atskirose 

finansinėse ataskaitose apskaitomos nuosavybės metodu. 

Mokyklos 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 Mokyklos atskirose finansinėse ataskaitose yra registruojamos finansinės ir 

investicinės veiklos pajamų sąskaitose. Paskelbus dividendus, biudžetinė Mokykla pripažįsta apskaitoje 

dividendų pajamas ir pervestinas dividendų pajamas, atitinkamai gautinas dividendų sumas ir mokėtinas į 

biudžetą dividendų sumas. 

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. 

Mokyklos 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. 

Mokyklos 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 

Mokyklos Finansinio turto apskaitos tvarkos apraše. 

Turto nuvertėjimas 

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. 

Sudarydama metinį finansinių ataskaitų rinkinį, Mokykla nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. 

Pagrindiniai turto nuvertėjimo požymiai taikomi Mokyklos ilgalaikiam materialiajam turtui ir 

nematerialiajam turtui: 

1. 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 Institucijos veiklos technologinėje, teisinėje aplinkoje arba 

Vyriausybės politikoje įvyko reikšmingų pokyčių, susijusių su Institucijos turimo turto naudojimo 

apimtimi ir pobūdžiu, kurie daro neigiamą poveikį Institucijos veiklos rezultatams; 

2. vidiniai požymiai: 

 yra įrodymų, kad turtas ar turto dalis yra sugadinta; 

 Mokykla 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 
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turtas; planuojama perleisti turtą anksčiau, negu iki tol tikėtasi, ir panašūs pokyčiai, darantys neigiamą 

poveikį Mokyklos veiklos rezultatams; 

 turtui eksploatuoti ir prižiūrėti reikia daugiau išlaidų, nei buvo numatyta iš pradžių. 

Pagrindiniai turto nuvertėjimo požymiai taikomi Mokyklos finansiniam turtui: 

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

skolininkas bankrutuos; 

2. 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); 

3. dėl ekonominių ar teisinių priežasčių, susijusių su skolininko finansiniais sunkumais, 

Mokykla suteikė skolininkui nuolaidų, kurių priešingu atveju nebūtų suteikusi; skolininkas ginčija savo 

skolinius įsipareigojimus Mokyklai ir yra tikimybė, kad ginčas bus išspręstas ne Mokyklos naudai; 

4. finansinio turto nuvertėjimas buvo pripažintas ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu; 

5. 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 Mokyklos 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: 

1. ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai; 

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

3. kiti ilgalaikiai įsipareigojimai. 

Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriami: 

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

politikos skyrių „Atidėjiniai“); 

2. ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis; 

3. trumpalaikiai skoliniai įsipareigojimai; 

4. mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos; 

5. mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus; 

6. mokėtinos socialinės išmokos; 

7. mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla: 

8.   tiekėjams mokėtinos sumos; 

9. su darbo santykiais susiję įsipareigojimai; 

10. sukauptos mokėtinos sumos; 

11. kiti trumpalaikiai įsipareigojimai.  

Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai Mokykla 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 Mokykla 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 



 10 

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: 

1. finansiniai įsipareigojimai, susiję su rinkos kainomis, – tikrąja verte;  

2. kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai, jų einamųjų metų dalis, trumpalaikiai skoliniai 

įsipareigojimai, nesusiję su rinkos kainomis, – amortizuota savikaina; 

3. kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina. 

Finansinių įsipareigojimų, susijusių su rinkos kainomis, Mokykla neturi. 

Mokykla 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 Mokyklos Ilgalaikių ir 

trumpalaikių įsipareigojimų apskaitos tvarkos apraše. 

Finansavimo sumos 

Finansavimo sumos – Mokyklos 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 Mokyklos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir 

funkcijoms atlikti ir vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir Mokyklos gautus 

arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas Mokyklos 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: 

1. finansavimo sumų gavėjas užtikrina, kad tenkinamos finansavimo sumų davėjo jam 

nustatytos sąlygos finansavimo sumoms gauti; 

2. yra finansavimo sumų davėjo sprendimų ar kitų raštiškų įrodymų, kad finansavimo 

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

3. 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: 

1. finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti; 

2. finansavimo sumas kitos išlaidoms; 

3. Valstybės iždo perduotos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 

tarptautinių organizacijų pagal paskirtį priskiriamos prie finansavimo sumų kitoms išlaidoms 

kompensuoti. Institucija gautas finansavimo sumas iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų pagal paskirtį atitinkamai priskiria prie finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti ir 

apskaitoje pergrupuoja pagal panaudojimo paskirtį į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir 

(arba) finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. Grąžinant finansavimo sumas iš Europos 

Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų valstybės iždui, finansavimo sumos 

pergrupuojamos į finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. 

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. 
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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 

Mokyklos finansavimo sąnaudos, kartu pripažįstant finansavimo, kuris buvo skirtas šiam tikslui, pajamas. 

Mokykla, perduodama finansavimo sumas ne viešojo sektoriaus subjektams, registruoja 

perduotas finansavimo sumas, šiais atvejais: 

1. kai perduoda savo turtą, įsigytą iš finansavimo sumų, ne viešojo sektoriaus subjektams, 

kai dėl to registruojama kito viešojo sektoriaus subjekto investicija taikant nuosavybės metodą; 

2. kai finansavimo sumos perduodamos per tarpininką, t. y. kai Mokykla 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 Institucijai, 

registruojamos kaip išankstiniai apmokėjimai arba ateinančių laikotarpių sąnaudos. 

Mokykla, 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. 

Mokyklos finansinių ataskaitų rinkinyje finansavimo sumos parodomos pagal finansavimo šaltinį 

ir tikslinę paskirtį. 

Išsami finansavimo sumų apskaitos tvarka yra nurodyta Mokyklos Finansavimo sumų apskaitos 

tvarkos apraše.  

Pajamos 

Mokyklos pagrindinės veiklos pajamoms priskiriamos pajamos, gautos, vykdant ūkines 

operacijas, apimančias pagrindinių nuostatuose nustatytų valstybės funkcijų atlikimą ir jai pavestų 

programų vykdymą. 

Mokyklos 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 Mokyklos gaunamos ekonominės naudos padidėjimas. Mokyklos 

pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, nes tai nėra Mokyklos gaunama 

ekonominė nauda. Kai Mokykla 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 Institucijos 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 Mokyklos Pajamų apskaitos tvarkos apraše ir 

Finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų apskaitos tvarkos apraše. 
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Sąnaudos 

Mokyklos pagrindinės veiklos sąnaudoms priskiriamos sąnaudos, patirtos, vykdant ūkines 

operacijas, apimančias pagrindinių nuostatuose nustatytų valstybės funkcijų atlikimą ir jai pavestų 

programų vykdymą. 

Mokyklos 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 Mokyklos 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 Mokyklos 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. 



 13 

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 Mokyklos Finansinės ir 

investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų apskaitos tvarkos apraše.  

Atidėjiniai 

Atidėjiniai pripažįstami ir apskaitoje registruojami, kai atitinka visus šiuos pripažinimo 

kriterijus: 

1. Mokykla turi įsipareigojimą (teisinę prievolę arba neatšaukiamąjį pasižadėjimą) dėl buvusio 

įvykio; 

2. tikimybė, kad įsipareigojimą reikės padengti turtu, yra didesnė už tikimybę, kad nereikės; 

3. 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 Mokyklos būsima veikla. 

Mokykla 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, po ataskaitiniais 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: 

1. ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai – labiausiai tikėtina 

įsipareigojimui padengti reikalingų išlaidų suma; 

2. ilgalaikiai atidėjiniai – amortizuota savikaina (diskontuota labiausiai tikėtina 

įsipareigojimui padengti reikalingų išlaidų suma). 

Išsami atidėjinių apskaitos tvarka yra nurodyta Mokyklos Atidėjinių, neapibrėžtųjų 

įsipareigojimų, neapibrėžtojo turto, poataskaitinių įvykių ir apskaitos klaidų taisymo apskaitos tvarkos 

apraše. 

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 
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yra labai maža, kad reikės panaudoti turtą įsipareigojimui padengti arba kad neapibrėžtasis turtas duos 

Mokyklai ekonominės naudos, informacija aiškinamajame rašte nėra pateikiama. 

Mokykla 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. 

Išsami neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto apskaitos tvarka yra nurodyta 

Mokyklos Atidėjinių, neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžtojo turto, poataskaitinių įvykių ir apskaitos 

klaidų taisymo apskaitos tvarkos apraše. 

Po ataskaitiniai įvykiai 

Po ataskaitinis įvykis – įvykis per laikotarpį nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos iki 

finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo dienos. 

Po ataskaitiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Institucijos finansinę padėtį 

paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (t. y. turi įtakos Institucijos finansinei padėčiai ar veiklos 

rezultatams balanso datą), yra koreguojantieji po ataskaitiniai įvykiai. Atsižvelgiant į jų įtakos 

parengtoms finansinėms ataskaitoms reikšmę, koreguojantieji po ataskaitiniai įvykiai yra rodomi 

finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. 

Po ataskaitiniai įvykiai, kurie nesuteikia papildomos informacijos apie Institucijos finansinę 

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

ataskaitinio laikotarpio dienos), yra nekoreguojantieji po ataskaitiniai įvykiai. Nekoreguojantieji po 

ataskaitiniai įvykiai aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie reikšmingi. 

Išsami po ataskaitinių įvykių apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos Atidėjinių, neapibrėžtųjų 

įsipareigojimų, neapibrėžtojo turto, po ataskaitinių įvykių ir apskaitos klaidų taisymo apskaitos tvarkos 

apraše. 

Apskaitos politikos keitimas 

Mokykla 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 Mokyklos finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų keitimosi tendencijas. 

Mokykla 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. 

Mokyklos apskaitos politika gali būti keičiama: 

1. dėl VSAFAS nuostatų pakeitimo; 

2. 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. 
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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 įverčių 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 įverčių pokyčio, turi būti 

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

ataskaitos elemento vertė. Mokykla, susijusi su apskaitinio įverčių 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: 

1. 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; 

2. 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: 

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

padaryta; 

2. kokiems finansinės būklės ataskaitos straipsniams esminės apskaitos klaidos taisymas 

turėjo įtakos; 

3. koregavimo suma, registruota apskaitoje ir įtraukta, parodant grynąjį ataskaitinio 

laikotarpio perviršį ar deficitą. 

Išsami apskaitos klaidų taisymo tvarka yra nurodyta Mokyklos Atidėjinių, neapibrėžtųjų 

įsipareigojimų, neapibrėžtojo turto, po ataskaitinių įvykių ir apskaitos klaidų taisymo apskaitos tvarkos apraše. 

Informacijos pagal segmentus atskleidimas 

Mokyklos 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. 



 16 

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

yra neaiškus, šios sumos yra priskiriamos didžiausią Mokyklos veiklos dalį apimančiam švietimo 

segmentui. 

Mokyklos 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 

Finansinės būklės ataskaita 

P03. Nematerialus turtas 

Nematerialus turtas visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje:  

Eil.  

Nr. 

NT grupės pavadinimas 

 

Naudojama veikloje nudėvėta (savikaina) 

2020 metai 2021 metai 

1. 
Programinės įrangos ir jos 

licencijos 
23 558,73 23 558,73 

 Iš viso: 23 558,73 23 558,73 

Nurašyto nematerialaus turto nėra. 

Programinės įrangos ir jos licenzijų įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje         

23 558,73 Eur. 

P04. Ilgalaikis materialus turtas 

Mokykla per 2021 m. įsigijo ilgalaikio turto už 19 099,21 Eur, iš jų:  

mašinos ir įrenginiai – 11 198,84 Eur (iškabą už 9 999,73 Eur; bulvių tarkavimo mašiną už 1 

199,11 Eur); 

baldai ir biuro įranga – 7 279,53 Eur (kompiuterinės įrangos už 2 715,00 Eur (4 vnt. nešiojamus 

kompiuterius už 2 000,00 Eur, konferencinę kamerą už 715,00 Eur), baldų už 4 564,53 Eur); 

kitas ilgalaikis materialusis turtas – 620,84 Eur (vadovėlių už 620,84 Eur). 

Buvo padidinta bendrabučio vertė 150 000,00 Eur (gautas finansavimas valstybės švietimo 

strategijos įgyvendinimui bendrabučio pastato atnaujinimui (modernizavimui)). 

Apskaičiuota nusidėvėjimo per ataskaitinį laikotarpį 144 918,89 Eur. 

Nurašyto nurašyta ilgalaikio turto nėra. 

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

savikaina. Pateikiame lentelėje pagal grupes: 

Eil. 

Nr. 
IMT grupės pavadinimas 

Naudojama veikloje nudėvėta (savikaina) 

2020 metai 2021 metai 

1. Kiti statiniai 118 947,52 118 947,52 

2. Gamybos mašinos ir įrenginiai 636 087,73 795 351,79 

3. Kitos mašinos ir įrenginiai 15 415,99 15 880,34 

4. Baldai 23 598,24 74 595,33 
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5. Kompiuteriai ir jų įranga 31 118,74 31 118,74 

6. Kita biuro įranga 40 820,68 50 925,98 

7. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 3 643,41  3 643,41 

  Iš viso: 869 632,31 1 090 463,11 

Nebalansinėje sąskaitoje pagal panaudos sutartis gautas turtas už 93 429,21 Eur, iš jų: yra žemės 

sklypas už 83 827,86 Eur ir nešiojami kompiuteriai už 9 601,35 Eur. 

P08. Atsargos 

Medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus likutis metų pradžiai – 7 090,96 Eur. 

Mokykla įsigijo atsargų už 139 264,35 Eur, iš jų: kanceliarinių ir ūkinių prekių – 63 207,05 

Eur (t. sk. gauta nemokamai iš VšĮ „Mokyklų tobulinimo centro“  už 23,97 Eur ir 189,70 Eur iš 

Nacionalinės švietimo agentūros), maisto produktų – 46 978,09 Eur, kuro – 360,65 Eur, ūkinio 

inventoriaus – 28 718,56 Eur (t. sk. gauta nemokamai iš Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro 

už 100,00 Eur). 

Mokykla nurašė atsargų už 134 339,13 Eur, iš jų: kanceliarinių ir ūkinių prekių – 58 645,69 

Eur, maisto produktų, prekių – 46 617,71 Eur, kuro – 357,17 Eur, perduota inventoriaus naudojimui – 

28 718,56 Eur. 

Medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus 2021-12-31 likutis – 12 016,18 Eur. 

Nebalansinėje sąskaitoje naudojamo ūkinio inventoriaus yra už 797 952,12 Eur, pagal 

panaudos sutartis gautas trumpalaikis turtas už 1 686,36 Eur. 

P09. Išankstiniai apmokėjimai 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai likutis yra 2 504,69 Eur: 

išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 2 378,69 Eur (už kurą – 50,59 Eur, už pašto ženklus – 

49,06 Eur, už prekes – 262,57 Eur, už ryšio paslaugas – 2,61 Eur, už komunalines paslaugas – 

2 013,86 Eur, už paslaugas – 126,00 Eur). 

P10. Per vienerius metus gautinos sumos 

Gautinos finansavimo sumos iš Klaipėdos miesto savivaldybės administracija už moksleivių 

keleivinio transporto kompensavimą – 1 020,67 Eur. 

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas ir turto nuomą yra 5 916,31 Eur, iš jų: už turto nuomą – 

481,39 Eur, už mokymo paslaugas – 4 131,77 Eur, už kitas paslaugas – 1 303,15 Eur. 

Sukauptos gautinos sumos yra 134 986,24 Eur: už komunalines paslaugas – 3 864,39 Eur, 

informacinių technologijų paslaugų – 104,01 Eur, už komandiruotės išlaidas – 285,00 Eur, už moksleivių 

keleivinio transporto kompensavimo išlaidas – 1020,67 Eur,  atostogų rezervas, įskaitant socialinį 

draudimą – 129 712,17 Eur. 

Kitos gautinas sumos dėl socialinio draudimo mokesčio permokos – 446,98 Eur. 

P11. Pinigai 

Pinigai ir jų ekvivalentus sudaro pinigų likučiai banke 283 365,15 Eur (biudžeto asignavimų 

sąskaitos likutis – 0,00 Eur, surenkamosiose sąskaitose – 61 134,39 Eur, parama – 7 567,24 Eur, 

pavedimų lėšos – 188,49 Eur, pinigai banko sąskaitose iš projektų  – 214 475,03 Eur). 

P12. Finansavimo sumos  

Gautos finansavimo sumos 2 272 811,49 Eur, iš jų:  

 Iš valstybės biudžeto: 

Švietimo, mokslo ir sporto administravimo programa – 1 847 183,05 Eur; 
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Valstybės švietimo strategijos įgyvendinimo programa – 151 335,48 Eur (finansavimas 

valstybės švietimo strategijos įgyvendinimui 150 000,00 Eur bendrabučio pastato atnaujinimui 

(modernizavimui)); 

 Iš Nacionalinės švietimo agentūros – 1 335,34 Eur (už 2021 m. valstybinių brandos egzaminų 

kandidatų vertinimą); 

Iš Užimtumo tarnybos – 23 046,36 Eur (subsidijos: už prastovas – 21 299,03 Eur, už įdarbinimą 

– 1 747,33 Eur). 

 Gauta neatlygtinai turto iš Nacionalinės švietimo agentūros – 187,70 Eur. 

 Iš savivaldybės biudžeto: 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos – 3 994,64 Eur moksleivių keleivinio transporto 

kompensavimui. 

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras perduoda 100,00 Eur dovanų kuponą (konkurso 

„Klaipėdos sveikiausia mokykla“). 

 Iš Europos Sąjungos:  

iš Erasmus+ programos mobilumo projektų: 

Nr. 2019-CHRISTMAS-EU – 275,00 Eur;  

Nr. 2020-1-LV01-KA202-077577 – 4 425,00 Eur; 

Nr. 2019-1-LT01-KA116-060211 43 490,80 Eur; 

Nr. 2021-1-LT01-KA122-SCH-0000021191 – 16 924,80 Eur; 

Nr. 2021-1-LT01-KA121-VET-0000003947 –  142 174,40 Eur; 

Nr. TBV-IS-2021-LT-0011 – 190,00 Eur. 

Nr. 2018-1-IE01-KA201-038799 – 5 759,70 Eur 

Nordplus programos projektų: 

Nr. NPJR-2021/10087 – 12 260,00 Eur; 

Nr. NPJR-2021/10083 – 10 040,00 Eur. 

iš Europos sąjungos struktūrinių fondo lėšų: 

Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0021 – 7 653,52 Eur. 

Užimtumo tarnybos – 1 440,29 Eur (įdarbinimo subsidija). 

Gauta neatlygtinai turto iš VšĮ „Mokyklų tobulinimo centras“  – 23,97 Eur. 

Perkelta iš kitoms išlaidoms 6 156,91 Eur į finansavimą atsargoms įsigyti. 

 Iš kitų šaltinių: 

Parama 1,2 procentai pajamų mokesčio – 1 283,11 Eur. 

Perkelta iš kitoms išlaidoms 12 241,28 Eur į finansavimą atsargoms įsigyti. 

Pergrupuotos finansavimo sumos kitoms išlaidoms 12 017,06 Eur iš valstybės biudžeto. 

P17. Trumpalaikiai įsipareigojimai 

Tiekėjams mokėtinos sumos – 5 982,26 Eur sudaro: už komunalines išlaidas – 5 878,25 Eur, už 

informacinių technologijų paslaugų – 104,01 Eur. 

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 285,00 Eur. 

Sukauptos atostoginių sąnaudos – 127 348,87 Eur bei valstybinio socialinio draudimo įmokų 

sąnaudos – 2 363,30 Eur.  

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 2 876,52 Eur: mokėtinas pardavimo pridėtinės vertės 

mokestis – 1 605,85 Eur, gauti išankstiniai apmokėjimai – 250,00 Eur, mokėtinos sumos už moksleivių 

keleivinio transporto kompensavimą – 1020,67 Eur. 

Veiklos rezultatų ataskaita 

P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos tai apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas: 

Profesinio mokymo paslaugos (Užimtumo tarnyba) – 28 188,41 Eur. 

Kitos veiklos pajamas sudaro: 

maitinimo paslaugų teikimas bei konditerijos gaminių prekyba – 57 247,74 Eur; 

apgyvendinimo veikla – 13 444,78 Eur; 

turto nuoma – 10 488,60 Eur 

kitos pajamos – 9 373,06 Eur. 
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