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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 

 
VšĮ “Šiaulių darbo rinkos mokymo centras“ dalininkui 

Išvada dėl finansinių ataskaitų audito 

Sąlyginė nuomonė  

Mes atlikome VšĮ “Šiaulių darbo rinkos mokymo centras“ 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, išskyrus pastraipoje „Pagrindas sąlyginei nuomonei pareikšti“ aprašytų dalykų poveikį atitinkamiems 

duomenims, 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 sąlyginei nuomonei pareikšti 

Įstaigos pinigų srautų ataskaita sudaroma rankiniu būdu. Bendras pinigų likučio pokytis sutampa su balansiniu pinigų 

likučio pokyčiu, tačiau audito metu negavome pakankamai tinkamų audito įrodymų, kad galėtume pagrįsti pinigų srautų 

ataskaitoje atskleidžiamas atskiras sumas. 

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.  
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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. 

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 
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AUDITO ATASKAITA 

I. ĮŽANGINĖ DALIS 

Mes atlikome VšĮ “Šiaulių darbo rinkos mokymo centras“ (toliau – Įstaiga) 2021 m. gruodžio 31 d. 

metinių finansinių ataskaitų rinkinio, parengto pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, 

reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą bei Viešojo 

sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS), auditą ir 2021 m. veiklos 

ataskaitos, kuri pridedama prie šio metinių finansinių ataskaitų rinkinio, patikrinimą. Už šį metinių finansinių 

ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą yra atsakinga Įstaigos vadovybė. Mūsų pareiga, remiantis atliktu auditu, 

pareikšti savo nuomonę apie šį metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir įvertinti, ar veiklos ataskaitoje pateikti 

duomenys atitinka metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenis. 

Audito ataskaitoje yra pateikti tik tie reikšmingi dalykai, kuriuos pastebėjome audito metu, ir 

aptariami audito metu nustatyti Įstaigos valdymui ar priežiūrai svarbūs dalykai. Planuojant ir atliekant 

metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditą nėra siekiama nustatyti visus Įstaigos valdymui ar priežiūrai 

svarbius dalykus, todėl audito metu paprastai nenustatomi visi tokie dalykai.  

Ši audito ataskaita skiriama išskirtinai Įstaigos dalininkui bei Įstaigos vadovybei ir negali būti 

naudojama kitiems tikslams. Ši ataskaita negali būti pateikta jokiai trečiai šaliai be išankstinio  rašytinio 

UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytus 

privalomus audito ataskaitos pateikimo atvejus. 

II. AUDITO APIMTIS 

Įstaigos finansiniai metai yra kalendoriniai metai. 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinys apima 

laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. imtinai. Metinių finansinių ataskaitų rinkinyje 

pateikiami 2-jų 2020 ir 2021 metų lyginamieji duomenys. Įstaigos metinių finansinių ataskaitų rinkinį 

sudaro: 

• finansinės būklės ataskaita,  

• veiklos rezultatų ataskaita,  

• grynojo turto pokyčių ataskaita,  

• pinigų srautų ataskaita, 

• aiškinamasis raštas.  

Auditą atlikome vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu, 

tarptautiniais audito standartais, kitais tikrinamuoju laikotarpiu galiojusiais Lietuvos Respublikos teisės 

aktais, audito įmonės praktika ir auditoriaus profesinėmis žiniomis bei auditoriaus savarankiškai 

pasirinktomis audito procedūromis.  
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III. AUDITORIAUS IŠVADOS MODIFIKAVIMO PRIEŽASČIŲ APRAŠYMAS 

Remdamiesi mūsų atliktu auditu, 2022 m. balandžio 15 d. auditoriaus išvadoje mes pateikėme sąlyginę 

auditoriaus išvadą apie Įstaigos 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinį dėl negalėjimo patvirtinti Įstaigos 

pinigų srautų ataskaitoje atskleidžiamos informacijos. 

IV. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR PASIŪLYMAI JO TOBULINIMUI 

Įstaigos 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Viešojo sektoriaus 

atskaitomybės įstatymu, VSAFAS ir bendraisiais apskaitos principais, darant prielaidą, kad veikla bus 

paremta veiklos tęstinumo principu. 

Apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos laikantis Įstaigos pasirinktos apskaitos politikos. 

Reikšmingų neatitikimų tarp Įstaigos taikomos apskaitos politikos ir finansinių ataskaitų sudarymo tvarkos 

pagal VSAFAS reikalavimus, audito atlikimo metu nepastebėjome. 

Rekomenduojame, kiekvienais metais, prieš pradedant rengti finansines ataskaitas, peržiūrėti Įstaigos 

apskaitos politiką ir įvertinti ar nepasikeitę Įstaigai aktualūs teisės aktai bei neatsirado būtinybės keisti ar 

patikslinti apskaitos politiką. 

V. ĮSTAIGOS VEIKLOS ATASKAITOS ATITIKIMO METINĖMS FINANSINĖMS 

ATASKAITOMS ĮVERTINIMAS 

Mes atlikome Įstaigos 2021 metų veiklos ataskaitos, kuri yra pridedama prie audituoto 2021 metų 

finansinių ataskaitų rinkinio, patikrinimą. Už šią ataskaitą ir veiklos planų bei prognozių prielaidas atsakinga 

Įstaigos vadovybė. Mūsų darbas veiklos ataskaitos atžvilgiu apsiribojo patikrinimu, ar joje pateikti duomenys 

atitinka metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenis ir neapėmė vadovybės vertinimų ir veiklos planų 

tikrinimo. Taip pat patikrinome ar veiklos ataskaita parengta vadovaujantis LR viešojo sektoriaus 

atskaitomybės įstatymo reikalavimais. Remdamiesi atliktu patikrinimu, galime pareikšti, kad 2021 metų 

Įstaigos veiklos ataskaitoje nepastebėjome jokių reikšmingų neatitikimų lyginant su audituotu Įstaigos 2021 

metų finansinių ataskaitų rinkiniu. Veiklos ataskaita parengta vadovaujantis LR viešojo sektoriaus 

atskaitomybės įstatymo reikalavimais. 

VI. VIDAUS KONTROLĖ 

Už vidaus kontrolės sistemos efektyvumą, klaidų ir apgaulės išaiškinimą atsakinga Įstaigos vadovybė. 

Vadovybės gebėjimas tinkamai organizuoti Įstaigos veiklą, sukurti vidaus kontrolės sistemą, padėti užtikrinti 

jos efektyvumą, mažina riziką dėl galimų klaidų. 
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Vertindami Įstaigos kontrolės rizikos veiksnius atlikome reikalingas vidaus kontrolės vertinimo 

procedūras tam, kad galėtume spręsti, ar veikianti sistema sudaro pakankamą pagrindą tinkamai tvarkyti 

apskaitą ir finansinėms ataskaitoms parengti. 

Audito atlikimo metu nenustatėme reikšmingos rizikos ir neapibrėžtumų, kurie galėtų daryti poveikį 

metinėms finansinėms ataskaitoms. 

VII. PASTEBĖJIMAI DĖL SPECIFINIŲ REIKALAVIMŲ, NUMATYTŲ ATSKIRUOSE 

TEISĖS AKTUOSE, LAIKYMOSI 

Įstaigai specifinių reikalavimų, nustatytų atskiruose teisės aktuose nėra.  

VIII. KITI ĮSTAIGOS VALDYMUI SVARBŪS DALYKAI 

Kitų Įstaigos valdymui svarbių dalykų audito metu nepastebėjome. 

IX. KITI AUDITO SUTARTYJE NUMATYTI DALYKAI 

Kitų audito sutartyje numatytų dalykų nėra. 

 

 

 

UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ (Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001505) 

Auditorius Dainius Vaičekonis (Auditoriaus pažymėjimo Nr. 310) 

 

2022 m. balandžio 15 d. 

Žygio g. 97A-103,  

LT-08236 Vilnius 
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I. VADOVO ŽODIS 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ DARBO RINKOS MOKYMO CENTRO 

2021 M. VEIKLOS ATASKAITA 

 

 

I. VADOVO ŽODIS 
 

 

Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras (toliau - Mokymo centras) savo veiklą vykdo 

vadovaudamasis vertybėmis kaip profesionalumas, bendradarbiavimas, atvirumas, tobulėjimas, 

veiklos kokybė, pagarba ir dėmesys mokiniui, klientui. Mokymo centras, įgyvendindamas 

strategijos planus, siekia plėsti profesinio mokymo, vairavimo mokymo, sveikatingumo paslaugas, 

bendradarbiaujant su paslaugų vartotojais, darbdaviais ir socialiniais partneriais. Tobulina savo 

paslaugų kokybę apklausiant mokinius, darbdavius, bendruomenę ir kitus paslaugų gavėjus. Svarbi 

ir personalo kvalifikacija, mokymai, asmeninis ir profesinis tobulėjimas, tai užtikrina galimybę 

dirbti kokybiškai ir kūrybiškai, efektyviai ir saugiai. Mokymo centro bendruomenė gerina įstaigos 

veiklos efektyvumą atvirai diskutuodama, efektyviai išnaudodama finansinius ir materialius 

išteklius, plėtojant infrastruktūrą, taip didinant įstaigos žinomumą ir teikiamų mokymų ir paslaugų 

patrauklumą.  

 Direktoriaus įsakymu sudarytos darbo grupės parengė 2021-2023 metų strateginį planą, 2021 metų 

veiklos planą bei  Mokymo centre vykdomų profesinio mokymo programų įgyvendinimo planus. 

Mokymo centro veiklos strategija siekia racionalaus, efektyvaus įstaigos valdymo, švietimo 

prieinamumo ir aukštesnės paslaugų kokybės.  

 Strategija parengta atsižvelgiant į Mokymo centro įstatus, struktūrinių padalinių nuostatus,  metinės 

veiklos, vidinių ir išorinių auditų ataskaitas,  bendruomenės pasiūlymus, rekomendacijas, turimus 

išteklius. Strateginiu planu yra įtvirtinamos pagrindinės įstaigos vystymosi gairės ir kryptys. 

Metinių priemonių įgyvendinimo ataskaita pateikiama Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai. Tiek 

dalininkas, tiek Mokymo centro valdymo organai turi galimybę stebėti ir vertinti, kaip 

įgyvendinami strateginiai, metiniai tikslai, teikti siūlymus ir koordinuoti Mokymo centro veiklą. 

Mokymo centro tarybos stebi ir vertina, ar įgyvendinami strateginiai tikslai ir uždaviniai, ar 

darbuotojai vykdo pavestas užduotis, ar vykdomų planų priemonės yra efektyvios, esant reikalui – 

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 

 

Mokymo centras savo veiklą vykdo vadovaujantis 2021–2023 m. strateginiame veiklos plane 

numatytais tikslais. Įvertintas Mokymo centro strateginiame plane numatytų tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimas, atlikta analizė.  

 Strateginiame  veiklos plane 2021 m. buvo  suplanuoti 63 matavimo rodikliai, rezultatai : 

100  procentų įgyvendinti 49 rodikliai (77,8 proc.); 

nepilnai įgyvendinta 13 rodiklių (20,6 proc.); 

neįgyvendintas 1 rodiklis (1,6 proc.). 

 

 

 

MOKYMO CENTRO SSGG ANALIZĖ 

 

Stiprybės Silpnybės 

1. Modulinių profesinio mokymo programų 

pasirinkimas, pritaikymas ir vykdymas. 

1. Nepakankamai naudojamos IT mokymo  

procese.  



2. Lanksčios mokymo/si formos, galimybė 

mokytis skirtingų gebėjimų asmenims. 

3. Efektyvus ir lankstus Sektorinio  praktinio 

mokymo centro bazės naudojimas. 

4. Ruošiami darbo rinkai paklausūs specialistai. 

5. Lankstus materialiųjų ir finansinių išteklių 

planavimas.  

6. Edukacinės aplinkos stiprinimas, atnaujinant 

metodinę, materialinę, techninę bazę. 

7. Įdiegta kokybės valdymo sistema. 

8. Įgyvendinama mokymosi visą 

gyvenimą    strategija. 

 

2. Dalies mokytojų nepakankama IT 

kompetencija. 

3. Menkas inovacijų mokymo procese 

pateikimas. 

4. Senstantis kolektyvas. 

5. Informacinių technologijų mokymo 

programų stoka. 

6. Nepakankamai efektyvus  

bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais.  

7. Nesisteminga mokytojų metodinė veikla. 

8. Darbuotojų motyvacijos, iniciatyvos ir 

atsakomybės trūkumas. 

 

Galimybės Grėsmės 

1. Plėtoti mokymo(si) paslaugas atsižvelgiant į 

darbo rinkos poreikius, parengiant ir įdiegiant 

paklausias mokymo programas. 

2. Vykdyti nuotolinį mokymą. 

3. Integruoti informacines technologijas į 

mokymo (si) procesą. 

4.  Išnaudoti Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų paramą modernizuojant įstaigos 

infrastruktūrą, erdves, mokymo/-si aplinką. 

5. Sektorinio praktinio mokymo centro teikiamų 

mokymo paslaugų plėtra. 

6. Aktyvinti mokytojų metodinę veiklą 

bendradarbiaujant su kitomis švietimo 

įstaigomis. 

7. Plėtotis esamus bei ieškoti naujų galimybių 

bei ryšių su socialiniais partneriais.  

8. Atnaujinti metodinę medžiagą, perkeliant į 

elektroninę erdvę ir taip  tausojant Mokymo 

centro ir gamtos išteklius. 

9. Stiprinti mokymo centro įvaizdį. 

10.Siekti, kad pedagoginį personalą sudarytų 

mąstantys, nuolat tobulėjantys ir rezultatyviai 

dirbantys profesionalūs mokytojai. 

11. Stiprinti darbuotojų motyvaciją suteikiant 

galimybių nuolat tobulinti kvalifikaciją 

plečiant kultūrinį akiratį, didinant šiuolaikinių 

technologijų išmanymą, orientuojantis į 

kūrybiškumo, pilietiškumo, lyderystės, 

verslumo ugdymą.  

1. Nepalankūs demografiniai pokyčiai, bei 

nestabili situacija darbo rinkoje. 

2. Politinės, teisinės ir švietimo sistemos 

reglamentavimo nestabilumas. 

3. Per ilga kai kurių paklausių modulinių 

profesinio mokymo programų trukmė 

kvalifikacijai suteikti mažina  jų paklausą 

darbdaviams, finansuotojams, fiziniams 

asmenims.  

4. Darbdavių pasyvumas nukreipiant mokytis 

darbuotojus įgyti, tobulinti, kelti 

kvalifikaciją pagal dabartinę profesinio 

mokymo tvarką. 

5. Turimos mokymo bazės ir teikiamų 

paslaugų įrangos nusidėvėjimas. 

6. Projektuose dalyvaujančių mokinių ir 

darbuotojų neatsakingas požiūris į galutinį 

rezultatą. 

 

 

 

 

2021 m. Mokymo centro strateginiai tikslai: 

 

1. Teikti, plėtoti ir užtikrinti kokybiškas profesinio, vairuotojų mokymo, profesinės  reabilitacijos 

paslaugas  įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą strategiją.  

2. Užtikrinti veiksmingą įstaigos valdymą efektyviai naudojant žmogiškuosius, finansinius ir 

materialiuosius išteklius procesų įgyvendinimui. 



3. Plėtoti socialinę partnerystę, gerinti informacijos sklaidos procesus, stiprinti Mokymo centro 

įvaizdį. 

4. Atnaujinti ir modernizuoti  Mokymo centro infrastruktūrą, kuriant  kokybiškam mokymui(si)  ir 

darbui patogią, saugią ir estetišką aplinką.  

5.  Plėsti ir vystyti nepagrindines (kita, ne švietimo veikla)  Mokymo centro veiklas.  

 

 

2021 m. Mokymo centro uždaviniai ir priemonės: 

 

1 tikslas: teikti, plėtoti ir užtikrinti kokybiškas profesinio, vairuotojų mokymo, profesinės  

reabilitacijos paslaugas  įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą strategiją. 

  Programa. Profesinis ir vairuotojų mokymas, profesinė reabilitacija. 

Uždaviniai Priemonės 

1. Organizuoti ir įgyvendinti 

profesinio ir vairuotojų mokymo 

programas 

 

1.1. Mokymas pagal formaliojo tęstinio ir neformaliojo 

profesinio mokymo programas (užimtumo tarnybos, darbdavių, 

nuosavos lėšos) 

1.2. Mokymas pagal pirminio ir tęstinio profesinio mokymo 

programas (valstybės finansuojamos programos) 

1.3. Mokymas ir  kvalifikacijos tobulinimas sektoriniame 

praktinio mokymo centre 

1.4. Lanksčių mokymo(si) formų naudojimas 

2. Organizuoti ir teikti 

kokybiškas  profesinės 

reabilitacijos paslaugas 

2.1. Profesinės reabilitacijos programų vykdymas 

3. Plėsti profesinio, vairuotojų 

mokymo, profesinės 

reabilitacijos paslaugas 

3.1. Profesinio mokymo paslaugų  atnaujinimas ir plėtra 

 

 

4.  Teikti psichologinę, socialinę 

pagalbą mokymo, profesinės 

reabilitacijos dalyviams 

4.1 Pagalbos mokymo, profesinės reabilitacijos dalyviams 

priemonės 

 

2 tikslas: užtikrinti veiksmingą įstaigos valdymą efektyviai naudojant žmogiškuosius, finansinius ir 

materialiuosius išteklius procesų įgyvendinimui. 

Programa. Įstaigos valdymas ir kokybės užtikrinimas. 

Uždaviniai Priemonės 

1. Tobulinti įstaigos valdymo 

sistemą 

1.1. Planingas veiklos organizavimas, įgyvendinimas ir 

stebėsena 

2. Skatinti ir sudaryti galimybes 

personalui nuolat tobulėti 

2.1. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planavimas, 

organizavimas ir vykdymas 

2.2. Mokytojų  atestavimas 

2.3. Mokytojų metodinės veiklos stiprinimas, gerosios patirties 

sklaida 

 

3. Tobulinti ir stiprinti analize ir 

partneryste grįstą veiklos 

kokybę 

3.1.Vidinės kokybės valdymo sistemos palaikymas 

 

3 tikslas: plėtoti socialinę partnerystę, gerinti informacijos sklaidos procesus, stiprinti Mokymo 

centro įvaizdį. 

Programa: Socialinė partnerystė, veiklos viešinimas. 



Uždaviniai Priemonės 

1. Plėtoti bendradarbiavimą su 

darbdaviais ir socialiniais 

partneriais 

1.1. Bendradarbiavimas su darbdaviais ir socialiniais partneriais  

2. Didinti įstaigos žinomumą bei 

tobulinti teikiamų paslaugų 

prieinamumą 

2.1. Profesinis informavimas, orientavimas ir konsultavimas 

2.2.  Įstaigos veiklos viešinimas ir reklama 

 

 

 4 tikslas: atnaujinti ir modernizuoti  Mokymo centro infrastruktūrą, kuriant  kokybiškam 

mokymui(si)  ir darbui patogią, saugią ir estetišką aplinką  

Programa: Mokymo centro infrastruktūros atnaujinimas, modernizavimas ir patogios aplinkos 

kūrimas 

Uždaviniai Priemonės 

1. Stiprinti  įstaigos veiklai 

vykdyti materialinę bazę, 

efektyviai ir planingai 

panaudojant reikiamus išteklius 

1.1. Materialinės bazės atnaujinimas ir plėtra 

1.2. Projektinės veiklos vykdymas 

 

5 tikslas: plėsti ir vystyti nepagrindines (kita, ne švietimo veikla)  Mokymo centro veiklas 

Programa: Nepagrindinių (kita, ne švietimo veikla)   Mokymo centro veiklų plėtra ir vystymas. 

Uždaviniai Priemonės 

1. Stiprinti ir plėsti Mokymo 

centro nepagrindinę veiklą 

 1.1. Autoserviso  paslaugų  teikimas  

1.2. Autodromo paslaugų teikimas 

1.3. Maitinimo paslaugų teikimas 

1.4. Ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugų teikimas 

ir plėtra 

 

Mokymo centro 2021 m. metinio veiklos plano įgyvendinimo rezultatai:  

Mokymo centre įvairias profesinio mokymo programas baigė 5908 asmenys:  

suteikta profesinė kvalifikacija - 1049 asm.; 

pratęsta profesinė kvalifikacija – 449 asm.; 

suteiktos kompetencijos dirbti – 21 asmeniui; 

neformaliojo profesinio mokymo programas baigė – 4389 asmenys. 

2021 m. į pirminį ir tęstinį profesinį mokymą pagal modulines formaliojo profesinio mokymo 

programas (VF ir VNF) buvo priimti ( žiemos ir vasaros priėmimas) 257 mokiniai, iš jų: 24 

mokiniai į pirminį ir 233 mokiniai į tęstinį profesinį mokymą. Suformuota 21 mokymo grupė.  

Parengta naujų ir/ar atnaujintų neformalaus programų skaičius – 6. Atnaujinta 38 mokymo 

programų metodinė medžiaga. Licencija papildyta 27 modulinėmis profesinio mokymo 

programomis ar atskirais programų moduliais. 

Mokymo centro darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas yra viena iš svarbių sričių, siekiant užtikrinti 

aukštą darbo  kokybę. Mokymo centro darbuotojai savo kvalifikaciją kėlė pagal įstaigos vadovo 

patvirtintą  2021 metų personalo mokymo/si planą. Administracijos darbuotojų ir aptarnaujančio 

personalo kompetencijų tobulinimo valandų skaičius  - 833, profesijos mokytojų, vairavimo 

instruktorių - 6418. 

Gerinant informacijos sklaidos procesus bei stiprinant Mokymo centro įvaizdį atnaujinta 

informacinė svetainė : www.mokymocentras.lt. Didelis dėmesys skiriamas socialiniams tinklams, 

sklaidai. Plėtojant bendradarbiavimą su darbdaviais ir socialiniais partneriais buvo suorganizuoti 56 

susitikimai, organizuotos atviros dienos (6 renginiai), nuotolinės konsultacijos, viešinimo renginiai, 

parodos.  

http://www.mokymocentras.lt/


Įgyvendinta ir sulaukusi didelio bendrojo ugdymo mokinių susidomėjimo  Geros savijautos 

programa. Programa skirta mokinių savijautai gerinti, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiams 

stiprinti. Mokymo centro parengtose programose ” Kas aš esu?“ (skirta 8-12 kl.),  „Pasimatuok 

profesiją kartu su draugais“ (skirta 1-4 kl.), „Pasimatuok profesiją“ (skirta 5-12 kl.) dalyvavo 732 

mokiniai.  

Veiklos stiprinimui buvo atnaujinama mokymo ir darbo aplinka.  Įsigyta  mokymo/si priemonių, 

įrangos,  atnaujinta  paramedikų, masažuotojų, vairuotojų ir kt. programų mokymo bazė 

panaudojant biudžeto ir mokymo centro uždirbtas lėšas. 

         Glaudus bendradarbiavimas su Mokymo centro bendruomene, socialiniais partneriais, 

darbdaviais leido pasiekti didžiąją dalį užsibrėžtų tikslų. Mokymo centro bendruomenės 

susitelkimas, profesijos mokytojų ir kitų darbuotojų kompetencija ir entuziazmas užtikrina Mokymo 

centro vizijos ir misijos įgyvendinimą.         Glaudus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, 

darbdaviais, Šiaulių pramonės, prekybos ir amatų rūmais, talkinant Mokymo centro tarybai leido 

pasiekti didžiąją dalį užsibrėžtų tikslų. Mokymo centro bendruomenės susitelkimas, profesijos 

mokytojų ir kitų darbuotojų kompetencija ir entuziazmas užtikrina Mokymo centro vizijos ir 

misijos įgyvendinimą. 

 

 

2021 M.  KOKYBĖS RODIKLIŲ ANALIZĖ 

1. Mokinių pasitenkinimo mokymo ir mokymosi procesu lygis: 

            Mokymo dalyviai teigiamai vertina mokymo procesą 

2021 m. planuotas rodiklis- 90% 

2021 m. pasiektas rodiklis- 88 % 

 

 
 

2. Absolventų pasitenkinimas įgyta kvalifikacija 

Absolventai teigiamai vertina įgytą kvalifikaciją 

2021  m. planuotas rodiklis- 75% 

2021m. pasiektas rodiklis- 95 % 



 
 

 

3. Įgijusių kvalifikaciją (kompetencijas), dalis nuo priimtų 

2021 planuotas rodiklis – 82 %;   

2021m. pasiektas rodiklis- 83 % 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



4. Kvalifikaciją įgijusių asmenų ir 6-tą mėnesį po baigimo dirbančių dalis 

2021 planuotas rodiklis – 50 %;   

2021m. pasiektas rodiklis- 64,5 % 

 

 
 

 

5. Mokinių, baigusių formaliojo pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas 

kompetencijų įvertinimo vidurkis (įstojusiems per LAMA BPO) 

2021 planuotas rodiklis –   7 balai 

2021m. pasiektas rodiklis-  8,7 balai 

6. Vairuotojų praktinio egzamino išlaikymo VĮ Regitra procentas  iš pirmo karto 

2021 planuotas rodiklis – 55 %;   

2021m. pasiektas rodiklis- 44 % 

 



7. Vairuotojų teorinio  egzamino išlaikymo VĮ Regitra procentas  iš pirmo karto 

2021 planuotas rodiklis – 50 %;   

2021m. pasiektas rodiklis- 36 % 

 

 
 

8. Darbdavių pasitenkinimas absolventų įgytomis kompetencijomis  

Darbdaviai teigiamai vertina 

2021 planuotas rodiklis – 80 %;   

2021m. pasiektas rodiklis- 93 % 

 

 
 

9. Profesijos mokytojų, tobulinusių kvalifikaciją ne mažiau nei 5 dienas (arba 30 valandų) per 

metus, dalis 



2021 planuotas rodiklis – 70 %;   

2021m. pasiektas rodiklis- 60,3 % 

 

 
 

10. Darbuotojų pasitenkinimas darbo procesu lygis: 

teigiamai vertina 

2021 planuotas rodiklis – 80 %;   

2021m. pasiektas rodiklis- 83 % 

 

 
 

 

 

 

 



III.  KIEKYBINĖ VEIKLOS ATASKAITA 

 

 

Mokymo įstaigos darbuotojai        

 

Bendras darbuotojų skaičius 2022-01-01-  123 žm. 

Iš jų: 

1. profesijos mokytojų, vairavimo instruktorių – 55 

2. mokymo organizavimo specialistų – 12 

3. specialistų - 10 

4. administracijos darbuotojų – 9 

5. aptarnaujančio personalo – 15 

6.  FMR „Gelmės“ darbuotojų – 22 
 

1 lentelė.  Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas 

 

Kvalifikacija 

Proc. nuo bendro profesijos mokytojų skaičiaus 

 

Pokytis lyginant su 2020 

metais (+ / -) 

2020 m. 2021 m. (+ / -) 

Profesijos mokytojų neskaičiuota 42 % - 

Vyr. mokytojų 11 % 4 % -7 

Mokyt. metodininkų  20 % 11 % -9 

Ekspertų - - - 

 

 

2 lentelė.  Mokytojų sudėties kaita pagal išsilavinimą 2020-2021 m.  

Išsilavinimas 2020 m. 2021 m. 

Aukštasis universitetinis išsilavinimas su 

magistro kvalifikaciniu laipsniu, ar jam 

prilygintu išsilavinimu 

10 12 

Aukštasis universitetinis išsilavinimas su 

bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam 

prilygintu išsilavinimu 

14 19 

Aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio 

bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam 

prilygintu išsilavinimu 

4 12 

Aukštesnysis išsilavinimas, įgytas iki 2009 

metų, ar specialusis vidurinis išsilavinimas, 

įgytas iki 1995 metų 

9 7 

Vidurinis su kvalifikacija 9 5 

 

 

3 lentelė.  Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas 

Metai Profesijos mokytojų, vairavimo 

instruktorių kompetencijų 

tobulinimo val. skaičius 

Administracijos darbuotojų, specialistų 

ir aptarnaujančio personalo 

kompetencijų tobulinimo val. skaičius 

2021 m. 6418 833 

 

 

Profesinio mokymo programų įgyvendinimas 

 

Pirminis ir tęstinis profesinis mokymas (mokiniai priimti pagal LR Švietimo, mokslo ir sporto 

ministro patvirtintą priėmimo planą) 

 

 



 

 

4 lentelė. 2020-2021 m. m. vykdytos pirminio profesinio mokymo programos:  

 

Programos pavadinimas Valstybinis kodas Mokinių skaičius 2021 m. 

 

Iš viso  Iš jų 

pameistrių  

 Iš jų turinių 

specialiųjų 

ugdymosi poreikių  

Kirpėjo modulinė profesinio 

mokymo programa  
M44101201 6 - - 

Kirpėjo modulinė profesinio 

mokymo programa  
P32101202 18 - - 

Masažuotojo  profesinio mokymo 

programa  
440091501 17 - - 

Siuvėjo modulinė profesinio 

mokymo programa  
M44072301 2 - - 

Motorinių transporto priemonių 

kroviniams vežti vairuotojų 

modulinė profesinio mokymo 

programa 

M32104101 12 - - 

 Iš viso: 55 - - 

 

 

5 lentelė. 2020–2021 m. m. vykdytos tęstinio profesinio mokymo programos  

Programos pavadinimas Valstybinis 

kodas 

Mokinių skaičius 2021 m. 

 

Įmonės, kurioje 

vykdoma 

pameistrių 

praktinio mokymo 

dalis, jei vykdoma 

pameistrystė, 

pavadinimas  

Iš viso  Iš jų turinių 

specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių  

Iš jų 

pameistrių 

Siuvėjo modulinė 

profesinio mokymo 

programa 

T43072301 15    

Kirpėjo modulinė 

profesinio mokymo 

programa 

T43101203 16    

Kirpėjo modulinė 

profesinio mokymo 

programa 

T32101202 11    

Socialinio darbuotojo 

padėjėjo modulinė 

profesinio mokymo 

programa 

T43092001 11  3 

VšĮ Šiaulių 

paliatyvios 

pagalbos ir slaugos 

centras „Prasmė“ 

 (2 asm.) 

 

Kėdainių socialinės 

globos namai (1 

asm.) 

Paramediko modulinė 

profesinio mokymo 
T43091401 19    

Slaugytojo padėjėjo 

modulinė profesinio 

mokymo programa 

T43091301 27    



Apskaitininko modulinė 

profesinio mokymo  

programa 

T43041102 29    

Ikimokyklinio ugdymo 

pedagogo padėjėjo 

modulinė profesinio 

mokymo 

T43092201 11    

Masažuotojo modulinė 

profesinio mokymo 

programa 

T43091501 24    

Konditerio modulinė 

profesinio mokymo 

programa 

T43101302 11    

Motorinių transporto 

priemonių kroviniams 

vežti vairuotojų modulinė 

profesinio mokymo 

programa 

T32104101 36    

 Iš viso: 210 - 3 2 

 

 

6 lentelė. Kompetencijų vertinimas:   

Eil. 

Nr. 

Mokymo 

programos 

pavadinimas ir 

valstybinis kodas 

 

Baigiamojo 

kurso 

mokinių 

skaičius  

(2021 m.) 

         Iš jų dalyvavo kompetencijų 

vertinime ir įgijo kvalifikaciją (2021 

m.) 

 

 

Įgijo 

kvalifikaciją 

(2020 m.) 

 

 

Pokytis 

lyginant 

su 2020 

m. 

(+ / -) 

Mokinių 

skaičius 

 

Proc. nuo 

baigiamo 

kurso 

mokinių 

sk. 

Kvalifikacijos  

įvertinimo 

vidurkis 

1. Apskaitininko 

modulinė 

profesinio 

mokymo 

T43041102 

29 23 79% 8,9 - +23 

2. Slaugytojo 

padėjėjo 

modulinė 

profesinio 

mokymo 

programa 

T43091301 

27 26 96% 9,1 28 -2 

3. Konditerio 

modulinė 

profesinio 

mokymo 

programa 

T43101302 

11 11 100% 9 12 -1 

4. Kirpėjo modulinė 

profesinio 

mokymo 

programa 

T43101203 

16 16 100% 6 12 +4 



5. Kirpėjo modulinė 

profesinio 

mokymo 

programa, 

M44101201 

6 4 67 8,6 9 -5 

6. Kirpėjo modulinė 

profesinio 

mokymo 

programa 

T32101202 

11 8 82 8,3 - +8 

7. Kirpėjo modulinė 

profesinio 

mokymo 

programa 

P32101202 

18 14 78 8,5 - +14 

8. Ikimokyklinio 

ugdymo 

pedagogo 

padėjėjo 

modulinė 

profesinio 

mokymo 

programa 

T43092201 

11 11 100% 10 - +11 

9. Socialinio 

darbuotojo 

padėjėjo 

modulinė 

profesinio 

mokymo 

programa 

T43092001 

11 11 100% 9 16 -5 

10. Siuvėjo modulinė 

profesinio 

mokymo 

programa 

T43072301 

14 9 85,7% 9,3 12 -3 

11. Siuvėjo modulinė 

profesinio 

mokymo 

programa, 

M44072301 

2 1 50 9 12 -11 

12. Masažuotojo 

modulinė 

profesinio 

mokymo 

programa 

T43091501 

23 16 69,6 % 9 9 +7 

13. Masažuotojo  17 17 100 8,3 16 +1 



profesinio 

mokymo 

programa, 

440091501 

14. Motorinių 

transporto 

priemonių 

kroviniams vežti 

vairuotojų 

modulinė 

profesinio 

mokymo 

programa 

T32104101 

36 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

100% 7,8 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

+27 

15. Motorinių 

transporto 

priemonių 

kroviniams vežti 

vairuotojų 

modulinė 

profesinio 

mokymo 

programa 

M32104101 

12 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

100% 
 

         7,3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

+10 

Iš viso: 244 215 88,1 8,8 137 +78 

 

 

 

7 lentelė. Mokinių įsidarbinimas (2021 m. ) ir palyginimas su (2020 m.):  

 

 

 

 

 

 

 

Programos pavadinimas (valstybinis 

kodas) 
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Slaugytojo padėjėjo modulinė 

profesinio mokymo programa 

(T43091301) 

26 22 85 21 95,5 75 

Apskaitininko modulinė profesinio 

mokymo (T43041102) 
23 10 43,5 9 90 - 

Siuvėjo modulinė profesinio mokymo 

programa (T43072301) 
9 5 55,6 1 20 67 



Siuvėjo modulinė profesinio mokymo 

programa, M44072301 
1 1 100 0 0 75 

Masažuotojo modulinė profesinio 

mokymo programa (T43091501) 
16 12 75 5 42 75 

Masažuotojo  profesinio mokymo 

programa, 440091501 
17 11 65 6 55 75 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo 

padėjėjo modulinė profesinio mokymo 

programa (T43092201) 

11 8 73 7 88 - 

Konditerio modulinė profesinio 

mokymo programa (T43101302) 
11 4 36 2 50 75 

Kirpėjo modulinė profesinio mokymo 

programa (T43101203) 
16 10 63 5 50 100 

Kirpėjo modulinė profesinio mokymo 

programa, M44101201 
4 3 75 1 33 56 

Kirpėjo modulinė profesinio mokymo 

programa T32101202 
8 4 50 2 50 - 

Kirpėjo modulinė profesinio mokymo 

programa P32101202 
14 5 36 2 40 - 

Socialinio darbuotojo padėjėjo 

programa (T43092001) 
11 10 91 6 60 80 

Motorinių transporto priemonių 

kroviniams vežti vairuotojų modulinė 

profesinio mokymo programa 

T32104101 

36 36 100 5 14 22 

Motorinių transporto priemonių 

kroviniams vežti vairuotojų modulinė 

profesinio mokymo programa 

M32104101 

12 12 100 2 17 0 

Iš viso: 215 153 71,2 74 48,4 - 
 

 

 

 

 

8 lentelė. Mokinių „nubyrėjimas“  

 

 2021 m.  

 

pokytis (proc.) lyginant su 2020 

m. 

(+ / -) 

M
o
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 Išbraukta iš mokinių sąrašų iš viso: 
265 60 23% +6,7 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pirminis ir tęstinis profesinis mokymas ( išskyrus tuos mokinius, kurie priimti pagal LR Švietimo ir 

mokslo ministro patvirtintą priėmimo vietų planą) 

 
9 lentelė. Pirminio ir tęstinio profesinio mokymo mokinių skaičius 

Profesinio mokymo organizavimas asmenims pagal Užimtumo tarnybos, Neįgalumo ir 

darbingumo nustatymo tarnybos prie SADM siuntimus, savo lėšomis ir kitų institucijų skirtą 

finansavimą  

 mokymo programas baigusių asmenų skaičius nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31  

 

 

Iš viso 

 

pagal formaliojo profesinio 

mokymo programas 

pagal neformaliojo profesinio mokymo ir švietimo 

programas 

1304 4389 5693 

 

10 lentelė. Formalusis profesinis mokymas: 

Formaliosios  profesinio mokymo programos Mokinių skaičius 

Įgijo profesinę kvalifikaciją 825 

Įgijo kompetenciją dirbti 19 

Pratęsta profesinė kvalifikacija 449 

Savišvietos būdu įgytų kompetencijų  įvertinimas 11 

Iš viso: 1304 

 

11 lentelė.  2021  m.  vykdytos tęstinio formaliojo profesinio mokymo programos  
 

Programos pavadinimas Valstybinis 

kodas 

Mokymo programas baigusių mokinių skaičius 2021 m. 

 

Iš viso  Užimtumo 

tarnybos 

siuntimu 

Asmeninėmis 

lėšomis 

Darbdavių 

siuntimu 

Motorinių transporto 

priemonių kroviniams 

vežti vairuotojų mokymo 

programa pradinei 

profesinei kvalifikacijai 

įgyti skubos tvarka 

265104112 699 16 670 13 

Motorinių transporto 

priemonių kroviniams 

vežti vairuotojų mokymo 

programa pradinei 

profesinei kvalifikacijai 

įgyti  

 

265104111 1  1  

Motorinių transporto 

priemonių keleiviams 

vežti vairuotojų mokymo 

programa pradinei 

profesinei kvalifikacijai 

įgyti skubos tvarka 

265104108 2 1 1  

Motorinių transporto 

priemonių keleiviams 

vežti periodinio mokymo 

programa 

260104107 32  9 23 

Motorinių transporto 

priemonių kroviniams 

vežti periodinio mokymo 

programa 

260104108 414 1 88 325 



Motorinių transporto 

priemonių kroviniams 

vežti vairuotojų mokymo 

programa pradinei 

profesinei kvalifikacijai 

vežti keleivius praplėsti 

skubos tvarka 

265104109 3  3  

 Iš viso: 1151 18 772 361 

 

 

 

12 lentelė.  2021  m.  vykdytos  modulinės pirminio ir tęstinio formaliojo profesinio mokymo 

programos ir programų moduliai  
 

Programos pavadinimas Valstybinis kodas Mokymo programas baigusių mokinių skaičius 2021 m. 

 

Iš viso  Užimtumo 

tarnybos 

siuntimu 

Asmeninėmis 

lėšomis 

Darbdavių 

siuntimu 

Floristo modulinė 

profesinio mokymo 

programa 

T43021402 4 4   

Sekretoriaus modulinė 

profesinio mokymo 

programa 

T43041501 4 4   

Pardavėjo- kasininko 

modulinė profesinio 

mokymo programa 

T32041601 2 2   

Apskaitininko  modulinė 

profesinio mokymo 

programa 

T43041102 37 37   

Kirpėjo modulinė 

profesinio mokymo 

programa 

T32101202 8 7 1  

Masažuotojo modulinė 

profesinio mokymo 

programa  

T43091501 1  1  

Santechniko modulinė 

profesinio mokymo 

programa 

T32073220 10 5 3 2 

Siuvėjo  modulinė 

profesinio mokymo 

programa 

T32072302 15 15   

Siuvėjo  modulinė 

profesinio mokymo 

programa 

T43072301 1  1  

Slaugytojo padėjėjo 

modulinė profesinio 

mokymo programa 

T43091301 5 3 1 1 

Slaugytojo padėjėjo 

modulinė profesinio 

mokymo programa 

M44091301 3  3  

Socialinio darbuotojo  

padėjėjo modulinė 

profesinio mokymo 

T43092001 2 2   



programa 

Ikimokyklinio ugdymo 

pedagogo padėjėjo 

modulinė profesinio 

mokymo programa 

T43092201 36 34 2  

Virėjo modulinė 

profesinio mokymo 

programa 

T43101304 2 1 1  

Vizažisto  modulinė 

profesinio mokymo 

programa 

T32101201 2 2   

Autokrautuvo 

eksploatavimas 
31041006 11 10 1  

Elektrinių krautuvų 

eksploatavimas 
31041007 8 7  1 

Vyrų ir vaikų plaukų 

kirpimo modulis 
310120006 1  1  

Turto dokumentų 

tvarkymas ir 

registravimas apskaitoje 

modulis 

404110002 1 1   

 Iš viso: 153 134 15 4 

 

 

 13 lentelė. Neformalusis profesinis mokymas: 

Neformalios  profesinio mokymo programos Mokinių skaičius 

Įvairių kategorijų transporto priemonių vairuotojų mokymas 292 

Vairuotojų, vežančių pavojingus krovinius 25 

Vairuotojų mokymas autodrome (išorės klientai)  2893 

Vairuotojų papildomas mokymas 48 

Kitas neformalus  mokymas 1131 

Iš viso: 4389 

 

14 lentelė. Mokinių skaičiaus kaita  (2019-2021 metai) 

Metai Formalusis profesinis mokymas, 

mokinių skaičius 

Neformalusis profesinis 

mokymas, mokinių sk. 

Bendras mokinių 

skaičius 

2019 m. 1752 4459 6211 

2020 m. 982 3290 4272 

2021 m. 1304 4389 5693 

 

 

15 lentelė. Baigusių mokinių skaičius pagal finansavimo šaltinius 

Profesinis mokymas Užimtumo 

tarnybos 

siuntimu 

Asmeninėmis 

lėšomis 

Darbdavių 

siuntimu 

Projekto 

lėšomis 

Valstybės 

lėšomis 

Bendras 

mokinių 

skaičius 

Formalusis profesinis 

mokymas 

152 787 365 - - 1304 

Neformalusis 

profesinis mokymas 

22 913 2697 15 742 4389 

Iš viso: 174 1700 3062 15 742 5693 

 

 

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

 

 



16 lentelė. Praktinio mokymo organizavimas  mokymo centro mokiniams: 

Tęstinio profesinio mokymo 

programos pavadinimas (kodas) 

Mokinių 

skaičius 

2021 metais 

Mokinių 

skaičius 

2020 metais 

Mokinių pokytis 

lyginant su 2020m. 

(+ / -) 

Motorinių transporto priemonių 

keleiviams vežti vairuotojų mokymo 

programa pradinei profesinei 

kvalifikacijai įgyti (265104107) 

0 1 -1 

Motorinių transporto priemonių 

keleiviams vežti vairuotojų mokymo 

programa pradinei profesinei 

kvalifikacijai įgyti skubos tvarka 

(265104108) 

2 1 +1 

Motorinių transporto priemonių 

kroviniams vežti vairuotojų pradinei 

profesinei kvalifikacijai įgyti 

(265104111) 

1 8 -7 

Motorinių transporto priemonių 

kroviniams vežti vairuotojų mokymo 

programa pradinei profesinei 

kvalifikacijai įgyti skubos tvarka 

(265104112) 

699 466 +233 

Motorinių transporto priemonių 

kroviniams vežti vairuotojo modulinės  

profesinio mokymo programa 

(T32104101) 

36 9 +27 

Motorinių transporto priemonių 

kroviniams vežti vairuotojo modulinė 

profesinio mokymo  programa 

(M32104101) 

12 2 +10 

Iš viso:  750 487 +263 

 

17 lentelė. Praktinio mokymo organizavimas kitų profesinio mokymo įstaigų  mokiniams 

PMĮ pavadinimas Mokinių skaičius 

2021 metais 

Mokinių 

skaičius 

2020 metais 

Mokinių pokytis 

lyginant su 2020 m. 

(+ / -) 

Smalininkų TVM 0 7 -7 

VšĮ Mažeikių VMC 20 29 -9 

I.Jagmino įmonė 287 57 +230 

UAB Girteka 1 656 -655 

P. Kriščiūno vairuotojų ruošimo 

įmonė 

449 190 +259 

UAB Romziga 29 22 +7 

Šiaulių profesinio rengimo centras, 

VšĮ 

10 - +10 

Iš viso: 796 961 -165 

 

 

 

Neįgaliųjų profesinė reabilitacija: 

 

➢ 2021 m.  profesinės reabilitacijos programose  dalyvavo 25  asm. Mokėsi pagal 5 modulines 

formaliojo profesinio mokymo ir pagal 4 modulinių programų modulius. 

➢ Baigė- 6 asm. 



 
 

18 lentelė.  2021  m.  vykdytos  modulinės tęstinio formaliojo profesinio mokymo programos ir 

programų moduliai  
 

Programos pavadinimas Valstybinis kodas Profesinės 

reabilitacijos 

dalyviai 

Iš viso  

Baigė 

profesinio 

mokymo 

programas/ 

modulius 2021 

m. 

Baigs profesinio 

mokymo 

programas/ 

modulius 2022 

m. 

Apskaitininko  modulinė 

profesinio mokymo programa 
T43041102 6 - 

5 

Siuvėjo modulinė profesinio 

mokymo programa 
T32072302 2 - 

2 

Santechniko modulinė 

profesinio mokymo programa T32073220 
2 - 

2 

Floristo modulinė profesinio 

mokymo programa T43021402 
3 - 

3 

Virėjo modulinė profesinio 

mokymo programa T43101304 
1 - 

1 

Mielinės tešlos konditerijos 

gaminių gamyba 
4101354 1 - 

1 

Pusgaminių ir karštųjų 

patiekalų gaminimas ir jų 

apipavidalinimas 3101311 

2 - 

2 

Elektrinio krautuvo 

eksploatavimas 310410007 
6 5 

1 

Autokrautuvo eksploatavimas 310410006 2 1 1 

 Viso: 25 6 18 

 

 
 

19 lentelė. Profesinės reabilitacijos programas  baigusių asmenų  skaičiaus kaita 2019-2021 m. 

Metai Profesinės reabilitacijos programas 

baigusių asmenų skaičius 

Baigusių profesinės reabilitacijos 

programas įsidarbinimo rezultatai 

(proc.) 

2019 m. 52 71 

2020 m. 12 58 

2021 m. 6 16,7 

 

 

Projektinė veikla      

 

Kaip pareiškėjo įgyvendinami projektai:  

 

1. „Šiaulių miesto gyventojų, slaugančių artimuosius, socialinės atskirties mažinimas“ Nr. 

08.6.1-ESFA-V-911-004 (VVG). 

2. „Transporto sektoriaus darbuotojų sektorinio praktinio mokymo centro (spmc) 

modernizavimas ir plėtra“ Nr. 09.1.2-CPVA-V-721-01-0005 (CPVA). 

3. „Mokymo centro darbuotojų profesinis tobulėjimas“  Nr.2020-1-LT01-KA102-077729 

(Erasmus+). 

4. Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas VšĮ Šiaulių DRMC autodrome Nr. 09.4.1-

ESFA-T-736-02-0030 (ESFA). 

http://mokymocentras.lt/mokymo-centro-informacija/projektas-siauliu-miesto-gyventoju-slauganciusrtimuosius-socialines-atskirties-mazinimas-nr-08-6-1-esfa-v-911-004/
http://mokymocentras.lt/mokymo-centro-informacija/projektas-siauliu-miesto-gyventoju-slauganciusrtimuosius-socialines-atskirties-mazinimas-nr-08-6-1-esfa-v-911-004/


5. „Sportas būtinas visiems“ Nr. SRF-SIĮ-2020-1-0281 (SMPF). 

 

Kaip projekto partneris, Mokymo centras dalyvavo šiuose projektuose: 

1. „Praktinių įgūdžių artelė“ Nr. 08.6.1.-ESFA-T-927-01-0050. Projekto pareiškėjas- 

Nacionalinės regionų plėtros agentūra. 

2. „Darbinga šeima Šiauliams“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0166. Projekto pareiškėjas -Šiaulių 

prekybos, pramonės ir amatų rūmai. 

3.  „Praktinė patirtis – raktas į profesinę sėkmę", Nr. Nr.  09.4.1-ESFA-T-736-02-0019. 

Projekto pareiškėjas- VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centras. 

 

 

20 lentelė. Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose  

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Data Priimančioji 

šalis 

Dalyvių 

skaičius 

2021 metais 

Dalyvių 

skaičius 

2020 metais 

Dalyvių 

pokytis 

lyginant su 

2020 metais  

(+  / - ) 

1. 

Mokymo centro 

darbuotojų 

profesinis 

tobulėjimas 

(Erasmus+) 

 

2021 
Prancūzija 

Anglija 

4 

4 
0 

+4 

+4 

Iš viso: 8 0 +8 

 

 

 

 

Atvirų durų dienų organizavimas  

 

2021 m. buvo organizuotos 4 atvirų durų dienos  Šiauliuose ( 2021-03-29, 2021-04-

09, 2021-06-10, 2021-11-19) nuotoliniu būdu per ZOOM platformą.  Mokymo centre Mažeikiuose 

atvirų durų dienos organizuotos du kartus: 2021-06-03 ir 2021-09-18, į kurias atvyko  asmenys, 

besidomintys stojimo į profesinio mokymo programas galimybėmis per www.lamabpo.lt ir jų 

finansavimu. Renginio nuoroda buvo viešinama per užimtumo tarnybos konsultantus, socialinį 

tinklą facebook bei Mokymo centro internetinį puslapį. Renginiai vyko skiriant kiekvienai 

profesijai 30 min. (5 min bendra informacija apie mokymo centrą, 15-20 min. informaciją apie 

atitinkamą profesiją pagal paskirtą laiką ir likęs laikas skirtas suinteresuotiems asmenims 

užduodant klausimus, diskutuojant).  

 

 

 

 

Biudžeto lėšų panaudojimas 2021 metais   

 

2021 m. buvo skirta lėšų profesinio mokymo programoms finansuoti, kompetencijų vertinimui, kitų 

lėšų ugdymui – 522 100,00   Eur (100 proc. skirto biudžeto) 

2021 m. buvo skirta ūkio lėšų  – 85 600 (  16,40 proc. skirto biudžeto) 

2021 m. PMĮ sutaupė lėšų –  1 209,47 Eur 

 

http://www.lamabpo.lt/


21 lentelė 

Kodas Sąmatos straipsnio pavadinimas Suma Eur 

2.1.1.1.1.01 Darbo užmokestis pinigais 413 600,00 

2.1.2.1.1.01 Socialinio draudimo įmokos 9 100,00 

2.2.1.1.1.05 Ryšių paslaugos 1 000,00 

2.2.1.1.1.06 Transporto išlaikymas 11 000,00 

2.2.1.1.1.10 Kitos prekės  

2.2.1.1.1.11 Komandiruotės  

2.2.1.1.1.15 Materialiojo turto einamasis remontas 6 000,00 

2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimas 3 000,00 

2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos 30 000,00 

2.2.1.1.1.21 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų išlaidos 3 000,00 

2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos 31 385,83 

2.7.3.1.1.01 Darbdavių socialinė parama pinigais  

2.8.1.1.1.01 Stipendijos 12 804,70 

  Iš viso: 520 890,53 

 

 

Kiek gauta 2021 m. ES lėšų ir kokiems tikslams 

 

Iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų 2021 m. gauta – 82 584,23 Eur 

Projekto tikslas – padidinti kokybiško profesinio ir suaugusiųjų mokymo prieinamumą, gerinant 

besimokančių asmenų pasirengimą praktinei veiklai bei plečiant teikiamų paslaugų spektrą. 

 

PMĮ finansinės pajamos už teikiamas mokymo ir kitas paslaugas: 

 

22 lentelė 

Metai Visos pajamos, 

tūkst. eurų 

Gauta pajamų, tūkst. eurų 

Už suteiktas mokymo 

priemones ir paslaugas 

Už kitas priemones ir teiktas 

paslaugas 

2020 987 (nevertinant 

finansavimo 

pajamų) 

595 392 

2021 1 332 (nevertinant 

finansavimo 

pajamų) 

829 503 

Pokytis 

lyginant su 

2020 metais 

(+ / -)  

345 

(34,95 proc.) 

  

 

Paslaugų aprašymas: 

Pagrindinės veiklos pajamos – 62,28  

Kitos veiklos pajamos: 

Turto naudojimo pajamos – 4,12  

Palūkanų pajamos – 0,31  

Maitinimo paslaugų pajamos – 4,79  



Remonto dirbtuvių paslaugų pajamos – 5,50  

Saulės jėgainės pagamintos elektros energijos pajamos – 0,82  

Medicininės reabilitacijos pajamos – 21,62 

Kitos pajamos – 0,56  

 

 

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais ir savivaldybėmis  

 

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais leidžia dalintis ir keistis gerąja patirtimi, skatina 

tobulėti, atliepti rinkos poreikius. Puoselėjame ilgalaikius bendradarbiavimo ryšius su daugeliu 

įmonių, ypač su įmonėmis priimančiomis mokinius praktiniam mokymui realioje darbo vietoje. Per 

2021 metus  pasirašytos   bendradarbiavimo sutartys su: Šiaulių miesto savivaldybės administracija, 

Mažeikių švietimo centru, Mažeikių verslininkų asociacija, Šiaulių r. Kuršėnų Daugėlių  

progimnazija, Šiaulių Gegužių progimnazija, Mažeikių Sodų pagrindinė mokykla, Šiaulių lopšelis-

darželis „Žiburėlis“, Mažeikių lopšelis - darželis "Gintarėlis", VšĮ Regioninė Mažeikių ligonine, BĮ 

Plinkšių globos namais, VšĮ Veiklių mamų klubu, UAB "COMCO", UAB "Intercalit", AB 

"ORLEN Lietuva", UAB "ORLEN Service Lietuva", Alinos Gromakovos IĮ „Valina, , UAB 

„Riestlita“,Vaidos Gontienės VG Grožio studija, Editos Kimbirauskienės Grožio salonu  

„Kaprizas“, Grožio salonu "Fėja". Sutartys pasirašytos plėtojant veiklą, skatinančią verslo, 

švietimo, nevyriausybinių organizacijų ir kitų institucijų partnerystę, bendradarbiavimą mokymo 

klausimais, profesinio orientavimo, švietimo informacinės pagalbos srityse, sveikatingumo 

paslaugų teikimo srityje.  Bendradarbiaujama siekiant užtikrinti pasikeitimą gerąja patirtimi, skatinti 

bendruomenių bendradarbiavimą rengiant renginius bei vykdant projektus, organizuojant 

prevencines programas bei kultūrinius renginius ir kt. 

Glaudžiai bendradarbiauta su Užimtumo tarnyba, Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmais, su 

socialines paslaugas teikiančiomis įmonėmis, mokyklomis, darželiais.  

 2021 m. suorganizuoti 56 susitikimai, pristatymai švietimo įstaigų mokiniams, bedarbiams, 

fiziniams asmenims. Susitikimų ir pažintinių vizitų metu tiek bedarbiams, tiek moksleiviams 

pristatytos mokymo centre vykdomos veiklos ir įgyvendinamos  profesinio mokymo programos, 

kalbėta apie situaciją darbo rinkoje bei įsidarbinimo galimybes Lietuvoje. 2021 metais į Mokymo 

centro  veiklas ir projektus įtraukta 20 įmonių, įstaigų, organizacijų, socialinių partnerių. Mokymo 

centre Mažeikiuose organizuoti 9 susitikimai bendradarbiavimo klausimais: su Mažeikių 

verslininkų asociacija; UAB „Orlen Service Lietuva“; Užimtumo tarnybos prie LR Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos klientų aptarnavimo departamento Mažeikių skyriaus vadovybe;  

Mažeikų turizmo, verslo ir informacijos centru; Mažeikių švietimo centru; Mažeikių verslo klubo 

BNI „Venta“ verslo atstovais. Dalyvauta nuotoliniame susitikime su Ekonomikos ir Švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijų atstovais, dalyvaujant Mažeikių rajono savivaldybės, užimtumo 

tarnybos prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos klientų aptarnavimo departamento 

Mažeikių skyriaus vadovu. Susitikimo metu   diskutuota apie 2019 metais patvirtintą pramonės 

vystymo ir investicijų pritraukimo programos įgyvendinimą Mažeikių mieste bei specialistų 

ruošimą.  

 Du Mokymo centro   masažuotojo mokymo programos mokiniai dalyvavo nuotoliniu būdu  

respublikiniame masažuotojų konkurse „Masažuotojas 2021“ Zarasuose, kurį rengė Zarasų 

profesinė mokykla. 

 Dalyvauta Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos organizuotoje 22-osios suaugusiųjų 

mokymosi savaitės „Gyveni - mokaisi, mokaisi - gyveni!" atidarymo konferencijoje, kur bendrauta 

su Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos, Telšių mokymo įstaigų bei Telšių švietimo centro 

vadovais.  

Kiekvienais metais atliekama socialinių partnerių, finansuotojų apklausa, siekiant įvertinti Mokymo 

centro teikiamų paslaugų kokybę, numatyti tolesnius bendradarbiavimo aspektus.  



Ir toliau sieksime efektyvaus ir abipusiai naudingo bendradarbiavimo su kolegomis ir partneriais. 

Ieškosime naujų ryšių, stiprinant Mokymo Centro pozicijas, teikiant kokybiškas mokymo 

paslaugas, palaikant ir plečiant bendradarbiavimo ryšius ir pažintis, suteikiančias papildomų 

galimybių plėsti, tobulinti ir plėtoti Mokymo Centro veiklas. 

 

 

 

Svarbiausi įstaigos pasiekimai ir problemos  

 

Pasiekimai: 

1. Nuotolinio  mokymo/si formos įsiteisinimas.  

2. Naujų paklausių modulinių profesinio mokymo  programų (paramediko, ikimokyklinio 

ugdymo pedagogo padėjėjo) sėkmingas startas. 

3. Įgyvendinta, sulaukusi didelio mokinių susidomėjimo, Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos patvirtinta Geros savijautos programa. 

4. Surengtos 2 sporto šventės Mažeikių rajono visuomenei, įgyvendinant projektą “Sportas 

būtinas visiems” Nr. SRF-SIĮ-2020-1-0281. 

5.  Surengta respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Fizinė ir psichinė gerovė 

suaugusiųjų profesiniame ugdyme“. 

6.  Pasirašytos mokymo, paslaugų teikimo, bendradarbiavimo sutartys leido įgyvendinti 

užsibrėžtus tikslus. Susitikimai su darbdaviais, savivaldybių atstovais įtakojo sekančių metų veiklos 

planus. 

7. Aktyvi mokymo centro bendruomenės veikla, renginiai ir sklaida socialiniuose tinkluose 

didino įstaigos žinomumą, patrauklumą. 

 

Problemos:  

 

1. Kvalifikuotų profesijos mokytojų trūkumas. 

2. Mažėjantis mokinių skaičius  besimokančių  motorinių transporto priemonių vairuotojų 

mokymo programose. 

3. Sunku planuoti naujų programų plėtrą, nesant aiškiam kvotų paskirstymui.  

4. Darbdavių pasyvumas vykdant pameistrystės kryptį. 

5. Privačių mokymo įstaigų nesąžininga konkurencija. 

6. Išaugusios mokymo centro infrastruktūros išlaikymo sąnaudos. 

7. Užsitęsusi pandeminė situacija. 

 

Įstaigos perspektyvos:   

 

1. Teikti ir plėtoti kokybiškas profesinio ( pirminio/ tęstinio), vairuotojų mokymo ir  profesinės 

reabilitacijos paslaugas atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius. 

2. Stiprinti Mokymo centro įvaizdį, kokybiškų paslaugų teikimą, bendradarbiavimą ir 

žinomumą. 

3. Plėtoti Mokymo centro bendradarbiavimą su mokymo įstaigomis, gimnazijų karjeros 

ugdymo specialistais, aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje, pristatant Mokymo centrą. 

4. Rengti ir įgyvendinti inžinerinės ir IT pakraipos  profesinio mokymo programas, 

atitinkančias  Šiaulių, Telšių apskrities ir Mažeikių rajono darbdavių poreikius. 



5. Glaudus bendradarbiavimas su savivaldomis, regiono plėtros taryba, mokymo centro 

bendruomene, PPAR bei darbdaviais, priimant sprendimus dėl įstaigos mokymo krypčių 

pasirinkimo ir darbo rinkos poreikių užtikrinimo. 

6. Naujų technologijų įsisavinimas įstaigos veikloje, mokymo procese, sektorinio PMC 

veikloje. 

7. Trečiųjų šalių piliečių mokymas 

 

 
 

 

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO METINĖS VEIKLOS ATASKAITOS IR VIEŠOJO 

SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINĖS VEIKLOS ATASKAITOS RENGIMO TVARKOS 

APRAŠO PRIEDAI 

 

1. Vadovaujamas pareigas einančių asmenų atlyginimas per ataskaitinius metus (1 lapas)  

 

 

 

PRITARTA  

Viešosios įstaigos Šiaulių darbo rinkos  

mokymo centro Įstaigos taryboje 

2022 m.                       d. nutarimu Nr.  
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos 

ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės 

metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos 

aprašo 

2 priedas 

 

(Informacijos apie vadovaujamas pareigas einančių asmenų atlyginimą per ataskaitinius 

metus forma) 

 

 

VADOVAUJAMAS PAREIGAS EINANČIŲ ASMENŲ ATLYGINIMAS PER 

ATASKAITINIUS METUS* 

      Eur, ct 

Eil. 

Nr. 
Pareigų 

(pareigybės) 

pavadinimas 

Bazinis 

atlyginimas  

Priemokos Priedai Premijos Kitos 

išmokos** 

Iš viso 

1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 

1. Vairuotojų 

mokymo 

skyriaus 

vadovė, l.e. 

direktoriaus 

pareigas 

7 687,97 1 304,61    8 992,58 

2. Direktorė 30 829,23   1 765,58  32 594,81 

* Neatskaičius mokesčių. 

** Jei buvo išmokėtos kitos išmokos, tuomet po lentele paaiškinama, kokio pobūdžio (už ką) 

išmokos buvo išmokėtos. 

 

 

 

 

 



Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras,  Dvaro g. 144A,  Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

  
 ID: -2147396963
 D/L: -- 

 

eurais

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio 

diena

1 2 3 4 5
A ILGALAIKIS TURTAS  4.307.104,16 5.001.811,59

I Nematerialusis turtas P03 1.655,73 4.283,23

I.1    Plėtros darbai  

I.2    Programinė įranga ir jos licencijos  1.655,73 4.283,23

I.3    Kitas nematerialusis turtas  0,00 0,00

I.4    Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai  

I.5    Prestižas  

II Ilgalaikis materialusis turtas P04 4.305.448,43 4.727.928,36

II.1    Žemė  

II.2    Pastatai  2.077.545,02 2.183.416,82

II.3    Infrastruktūros ir kiti statiniai  2.013.825,78 2.392.843,60

II.4    Nekilnojamosios kultūros vertybės  

II.5    Mašinos ir įrenginiai  142.285,28 98.676,94

II.6    Transporto priemonės  23.249,58 43.480,28

II.7    Kilnojamosios kultūros vertybės  

II.8    Baldai ir biuro įranga  13.749,41 8.065,20

II.9    Kitas ilgalaikis materialusis turtas  34.793,36 1.445,52

II.10    Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai  0,00

III Ilgalaikis finansinis turtas 1 0,00 269.600,00

IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas  

B BIOLOGINIS TURTAS

C TRUMPALAIKIS TURTAS  1.587.532,73 1.426.209,49

I Atsargos P08 21.038,01 16.274,82

I.1    Strateginės ir neliečiamosios atsargos  

I.2    Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius  20.478,24 15.933,60

I.3    Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys  

I.4    Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)  559,77 341,22

I.5    Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti  0,00 0,00

II Išankstiniai apmokėjimai P09 14.022,61 7.703,84

III Per vienus metus gautinos sumos P10 298.527,23 194.591,08

III.1    Gautinos trumpalaikės finansinės sumos  

III.2    Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos  

III.3    Gautinos finansavimo sumos  5.276,02

III.4    Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 130.377,74 69.564,44

III.5    Sukauptos gautinos sumos  163.116,84 118.620,12

III.6    Kitos gautinos sumos  5.032,65 1.130,50

IV Trumpalaikės investicijos P05 411.859,98 330.000,00

V Pinigai ir pinigų ekvivalentai P11 842.084,90 877.639,75

IŠ VISO TURTO:  5.894.636,89 6.428.021,08
(tęsinys kitame puslapyje) 

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)



Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras,  Dvaro g. 144A,  Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 2 3 4 5
D FINANSAVIMO SUMOS P12 3.518.225,41 3.911.243,46
I Iš valstybės biudžeto 468.816,83 542.229,71
II Iš savivaldybės biudžeto
III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 3.049.408,58 3.369.013,75
IV Iš kitų šaltinių 0,00 0,00
E ĮSIPAREIGOJIMAI 276.893,13 224.003,59
I Ilgalaikiai įsipareigojimai
I.1     Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
I.2     Ilgalaikiai atidėjiniai
I.3     Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
II Trumpalaikiai įsipareigojimai 276.893,13 224.003,59
II.1     Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai
II.2     Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
II.3     Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
II.4     Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
II.5     Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą
II.6     Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus
II.6.1        Grąžintinos finansavimo sumos
II.6.2        Kitos mokėtinos sumos biudžetui
II.7     Mokėtinos socialinės išmokos
II.8     Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos
II.9     Tiekėjams mokėtinos sumos P17 57.989,87 14.815,29
II.10     Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 177,19 33,71
II.11     Sukauptos mokėtinos sumos P17 182.627,59 166.708,39
II.12     Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai P17 36.098,48 42.446,20
F GRYNASIS TURTAS P18 2.099.518,35 2.292.774,03
I Dalininkų kapitalas 351.222,20 351.222,20
II Rezervai
II.1     Tikrosios vertės rezervas
II.2     Kiti rezervai
III Nuosavybės metodo įtaka
IV Sukauptas perviršis ar deficitas 1.748.296,15 1.941.551,83
IV.1     Einamųjų metų perviršis ar deficitas -193.255,68 -139.546,14
IV.2     Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 1.941.551,83 2.081.097,97
G MAŽUMOS DALIS

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR 
MAŽUMOS DALIES:

5.894.636,89 6.428.021,08

Direktorė ____________ Jolita Vengrė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas)  (vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė  ____________  Kristina Janušienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas)  (vardas ir pavardė)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)



Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras,  Dvaro g. 144A,  Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

  
ID: -2147396963

D/L: -- 

 eurais

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4 5
A PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 1.855.469,28 1.640.477,38
I FINANSAVIMO PAJAMOS 1.025.903,16 1.045.186,65
I.1    Iš valstybės biudžeto 613.366,83 671.769,51
I.2    Iš savivaldybių biudžetų
I.3    Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 412.116,12 373.041,32
I.4    Iš kitų finansavimo šaltinių 420,21 375,82
II MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS
III PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 829.566,12 595.290,73
III.1    Pagrindinės veiklos kitos pajamos P21 829.566,12 595.290,73
III.2    Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma
B PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS P02 -2.170.529,85 -1.901.170,59
I DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO P22 -1.191.820,82 -1.025.503,36
II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS -515.138,87 -504.818,78
III KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ -98.558,31 -61.842,80
IV KOMANDIRUOČIŲ -236,76 -183,67
V TRANSPORTO -57.036,25 -42.419,49
VI KVALIFIKACIJOS KĖLIMO -8.357,30 -1.534,95
VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO -30.937,26 -19.981,15
VIII NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ
IX SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA -51.104,52 -41.093,53
X SOCIALINIŲ IŠMOKŲ
XI NUOMOS -26.953,85 -25.220,62
XII FINANSAVIMO
XIII KITŲ PASLAUGŲ -89.670,03 -73.777,51
XIV KITOS -100.715,88 -104.794,73
C PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -315.060,57 -260.693,21
D KITOS VEIKLOS REZULTATAS 118.206,91 118.084,77
I KITOS VEIKLOS PAJAMOS P21 498.816,56 389.118,02
II PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS
III KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS -380.609,65 -271.033,25
E FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS P23 3.597,98 3.062,30

F
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ 
TAISYMO ĮTAKA

G PELNO MOKESTIS

H
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS 
METODO ĮTAKĄ

-193.255,68 -139.546,14

I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -193.255,68 -139.546,14
I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI
II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

Direktorė ____________ Jolita Vengrė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė ____________ Kristina Janušienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)



Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras,  Dvaro g. 144A,  Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

         

      ID: -2147396963

      D/L: -- 

eurais

Eil. 
Nr.
  
  

Straipsniai
  
  
 

Pastabos Nr.
  
  
 

Dalininkų kapitalas
Tikrosios vertės 

rezervas
Kiti rezervai

Nuosavybės metodo 
įtaka

Sukauptas perviršis ar 
deficitas prieš 

nuosavybės metodo 
įtaką

Iš viso
  
  
 

Mažumos dalis
  
  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną 351.222,20 2.081.097,97 2.432.320,17

2 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X

3 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X

4 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X

5 Kiti sudaryti rezervai X X X

6 Kiti panaudoti rezervai X X X

7 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X

8 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X -139.546,14 -139.546,14

9 Kiti pokyčiai

10 Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną 351.222,20 1.941.551,83 2.292.774,03

11 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X

12 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X

13 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X

14 Kiti sudaryti rezervai X X X

15 Kiti panaudoti rezervai X X X

16 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X

17 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X -193.255,68 -193.255,68

18 Kiti pokyčiai

19 Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną 351.222,20 1.748.296,15 2.099.518,35

 

Direktorė Jolita Vengrė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė Kristina Janušienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus) (parašas) (vardas ir pavardė)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______

(data)

Tenka kontroliuojančiajam subjektui

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.



Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras,  Dvaro g. 144A,  Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

      

      ID: -2147396963

      D/L: -- 

 

eurais

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.
Tiesioginiai pinigų 

srautai
Netiesioginiai pinigų 

srautai
Iš viso

Tiesioginiai pinigų 
srautai

Netiesioginiai pinigų 
srautai

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI -96.749,84 0,00 -96.749,84 -33.770,20 0,00 -33.770,20
I Įplaukos 1.833.687,05 163.412,39 1.997.099,44 1.943.623,87 193.326,22 2.136.950,09

I.1    Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: 452.980,31 163.412,39 616.392,70 566.509,62 193.326,22 759.835,84

I.1.1       Iš valstybės biudžeto 443.635,35 163.412,39 607.047,74 474.436,46 193.326,22 667.762,68

I.1.2       Iš savivaldybės biudžeto

I.1.3       Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 8.924,75 0,00 8.924,75 91.697,34 0,00 91.697,34

I.1.4       Iš kitų šaltinių 420,21 0,00 420,21 375,82 0,00 375,82

I.2    Iš mokesčių

I.3    Iš socialinių įmokų

I.4    Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 1.048.585,97 0,00 1.048.585,97 805.169,12 0,00 805.169,12

I.5    Už suteiktas paslaugas iš biudžeto

I.6    Gautos palūkanos 3.611,46 0,00 3.611,46 3.076,81 0,00 3.076,81

I.7    Kitos įplaukos 328.509,31 0,00 328.509,31 568.868,32 0,00 568.868,32

II Pervestos lėšos -212,98 0,00 -212,98 -582,59 0,00 -582,59

II.1    Į valstybės biudžetą

II.2    Į savivaldybių biudžetus

II.3    ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms

II.4    Į kitus išteklių fondus

II.5    Viešojo sektoriaus subjektams -212,98 0,00 -212,98 -582,59 0,00 -582,59

II.6    Kitiems subjektams

III Išmokos P02 -1.930.223,91 -163.412,39 -2.093.636,30 -1.976.811,48 -193.326,22 -2.170.137,70

III.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -1.366.186,22 -163.412,39 -1.529.598,61 -1.026.002,67 -181.377,66 -1.207.380,33

III.2    Komunalinių paslaugų ir ryšių -80.863,19 0,00 -80.863,19 -61.842,80 0,00 -61.842,80

III.3    Komandiruočių -236,76 0,00 -236,76 -183,67 0,00 -183,67

III.4    Transporto -54.917,39 0,00 -54.917,39 -42.419,49 0,00 -42.419,49

III.5    Kvalifikacijos kėlimo -8.569,30 0,00 -8.569,30 -1.683,45 -55,30 -1.738,75

III.6    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -35.446,70 0,00 -35.446,70 -25.716,33 0,00 -25.716,33

III.7    Atsargų įsigijimo -94.200,25 0,00 -94.200,25 -90.339,70 -11.627,60 -101.967,30

III.8    Socialinių išmokų

III.9    Nuomos -28.315,50 0,00 -28.315,50 -26.219,49 0,00 -26.219,49

III.10    Kitų paslaugų įsigijimo -97.037,54 0,00 -97.037,54 -73.777,51 -265,66 -74.043,17

III.11    Sumokėtos palūkanos

III.12    Kitos išmokos -164.451,06 0,00 -164.451,06 -628.626,37 0,00 -628.626,37

(tęsinys kitame puslapyje) 

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______

(data)



Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras,  Dvaro g. 144A,  Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.
Tiesioginiai pinigų 

srautai
Netiesioginiai pinigų 

srautai
Iš viso

Tiesioginiai pinigų 
srautai

Netiesioginiai pinigų 
srautai

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9
B INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI -29.628,44 0,00 -29.628,44 -41.169,65 -6.000,00 -47.169,65
I Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas -117.949,88 0,00 -117.949,88 -120.364,36 -6.000,00 -126.364,36

II Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas 2.850,00 0,00 2.850,00 6.117,90 0,00 6.117,90

III Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas

IV Ilgalaikio finansinio turto perleidimas

V Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas 81.859,98 0,00 81.859,98 70.000,00 0,00 70.000,00

VI Gauti dividendai

VII Kiti investicinės veiklos pinigų srautai 3.611,46 0,00 3.611,46 3.076,81 0,00 3.076,81

C FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI 90.823,43 0,00 90.823,43 23.252,29 6.000,00 29.252,29
I Įplaukos iš gautų paskolų

II Gautų paskolų grąžinimas

III Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas

IV Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti 90.815,25 0,00 90.815,25 23.252,29 6.000,00 29.252,29

IV.1    Iš valstybės biudžeto 17.155,77 0,00 17.155,77 23.252,29 6.000,00 29.252,29

IV.2    Iš savivaldybės biudžeto

IV.3    Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 73.659,48 0,00 73.659,48

IV.4    Iš kitų šaltinių

V Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti

VI Gauti dalininko įnašai

VII Kiti finansinės veiklos pinigų srautai 8,18 0,00 8,18

D
VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ 
EKVIVALENTŲ LIKUČIUI

I Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) -35.554,85 0,00 -35.554,85 -51.687,56 0,00 -51.687,56
II Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje 877.639,75 877.639,75 929.327,32 929.327,32
III Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 842.084,90 842.084,90 877.639,75 877.639,75

Direktorė Jolita Vengrė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė Kristina Janušienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)



1 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ DARBO RINKOS MOKYMO CENTRAS 
 

Viešoji įstaiga, Dvaro g. 144A, LT-76199 Šiauliai,  

tel./faks. (8 41) 524724, el. p. siauliai@mokymocentras.lt, http://www.mokymocentras.lt/  

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 144132264  

     

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS  

PRIE 2021 METŲ GRUODŽIO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ 

 

2022 m. kovo 9 d.   

 

 

I. BENDROJI DALIS  

 

Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras yra pelno nesiekianti ribotos 

civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, teikianti suaugusiųjų profesinio mokymo ir 

perkvalifikavimo paslaugas. Trumpasis pavadinimas – VšĮ Šiaulių DRMC.  

Įstaiga veiklą pradėjo 1978 metais. 

Įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga (nuo 2004 m. gruodžio 1 d.) 

Įstaigos savininkas – Lietuvos Respublika (toliau – valstybė). 

 Valstybės, kaip Įstaigos savininkės teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos 

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

Vilnius, A.Volano g. 2.  

Įstaigos buveinės adresas – Šiauliai, Dvaro g. 144A. 

Įstaigos kodas – 144132264.  

PVM mokėtojo kodas – LT441322610 

  Įstaiga turi paramos gavėjo statusą.  

  Kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų įstaiga neturi. 

Įstaigos vykdoma veikla:  

- profesinis mokymas,  

- profesinis specialusis mokymas,  

- suaugusiųjų profesinis mokymas,  

- pirminis profesinis mokymas,  

- vairavimo mokyklų veikla,  

- medicininė reabilitacija,  

- kvalifikacijos tobulinimas,  

- papildomas mokymas,  

- profesinė reabilitacija.  

 Mokymas vykdomas pagal formaliojo bei neformaliojo profesinio mokymo programas, 

išduodami kvalifikaciją ir mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai. 

 Įstaigos veiklos tikslas – padėti asmeniui įgyti kvalifikaciją ir (ar) kompetencijas, 

atitinkančias šiuolaikinį mokslo, technologijos, ekonomikos ir kultūros lygį, padedančias jam 

įsitvirtinti ir konkuruoti kintančioje darbo rinkoje.   

 Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais: prasideda sausio 1 d. ir 

baigiasi gruodžio 31 d. 

mailto:siauliai@mokymocentras.lt
http://www.mokymocentras.lt/
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        Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokinių skaičius – 781.  

 Įstaiga, remiantis LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212, 2 

straipsnio,   22 punktu, nuo 2019 m. sausio 1 d. priskiriama prie viešojo sektoriaus subjektų. Apskaita 

pradėta tvarkyti vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais 

(VSAFAS). 

 Ataskaitoje pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais – 

eurais (Eur). 

2021 m. gruodžio 31 d. įstaigoje dirbo 123 darbuotojų (2020 m. gruodžio 31 d. įstaigoje 

dirbo 116 darbuotojų).  

Sąlygų, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą, 

neįžvelgiama. 

 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.  Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras,  juridinio asmens kodas 

144132264 (toliau – Įstaiga) buhalterinės apskaitos vadovas (toliau – apskaitos vadovas) parengtas 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo 

sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 

standartais (toliau – VSAFAS) ir kitais teisės aktais. 

2. Įstaigos apskaitos vadovą sudaro: 

2.1. Apskaitos politika, parengta pagal VSAFAS bei taikytina Įstaigoje; 

2.2. Buhalterinės apskaitos registrų sudarymo ir buhalterinės apskaitos organizavimo 

nurodymai; 

2.3. Finansinių ataskaitų rinkinys ir ataskaitų sudarymo reikalavimai; 

2.4. Apskaitos tvarkų aprašai, kuriuose pateikti Įstaigos galimų ūkinių operacijų ir 

ūkinių įvykių registravimo buhalterinėje apskaitoje detalūs nurodymai; 

2.5. Įstaigos sąskaitų planas. 

3. Įstaiga yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtoja pagal pajamas už teikiamas 

paslaugas. Veiklai vykdyti įsigytą nematerialųjį, ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą ir atsargas, 

taip pat paslaugas  įtraukia į apskaitą be pridėtinės vertės mokesčio.  

4. Įstaigos  parengto apskaitos vadovo nuostatos negali prieštarauti VSAFAS.  

5. Apskaitos vadovas patvirtinamas Įstaigos vadovo įsakymu. 

6. Įstaiga taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys 

atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, 

Įstaiga vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių 

ataskaitų rinkinio pateikimas“. 

7. Šiame apskaitos vadove nustatyta apskaitos politika, ūkinių įvykių ir ūkinių 

operacijų registravimo tvarka užtikrina, kad finansinėse ataskaitose pateikiama informacija yra: 

7.1. svarbi vartotojų sprendimams priimti; 

7.2. patikima, nes: 

7.2.1.teisingai nurodo Įstaigos finansinius rezultatus, finansinę būklę ir pinigų 

srautus; 

7.2.2.parodo ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų ekonominę prasmę, ne vien teisinę 

formą; 

7.2.3.nešališka, netendencinga; 

7.2.4.apdairiai pateikta (atsargumo principas); 

7.3. visais reikšmingais atvejais išsami. 
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8. Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat.  

9. Apskaitos politika keičiama tik vadovaujantis 7-uoju VSAFAS „Apskaitos 

politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ ir taikoma vienodai visiems finansinių 

ataskaitų straipsniams, kuriems turi įtakos apskaitos politikos keitimas. Apskaitos politikos, 

apskaitinių įverčių keitimai ir klaidų taisymas nustatyti atskiroje apskaitos tvarkoje. 

10. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir 

apskaitos principus, metodus ir taisykles. 

11. Apskaitos politika atnaujinama ir papildoma pagal poreikį. Apskaitos politikos 

atnaujinimas nelaikomas apskaitos politikos keitimu. 

 

Bendrieji apskaitos principai, metodai ir taisyklės 

  

12. Tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas, Įstaiga vadovaujasi 

VSAFAS. 

13. Įstaigos apskaitoje ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami apskaitoje ir 

finansinės ataskaitos sudaromos taikant šiuos bendruosius apskaitos principus: 

13.1. kaupimo - ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai Įstaigos apskaitoje registruojami 

tada, kai jie įvyksta, ir pateikiami tų ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Pajamos 

registruojamos tada, kai jos uždirbamos, o sąnaudos – tada, kai jos patiriamos, neatsižvelgiant į 

pinigų gavimą ar išmokėjimą; 

13.2. subjekto - Įstaiga yra laikoma atskiru apskaitos vienetu; 

13.3. veiklos tęstinumo - nėra nustatytas Įstaigos veiklos pabaigos terminas; 

13.4. periodiškumo - Įstaigos tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys yra sudaromas už 

3, 6, ir 9 mėnesius, metinis finansinių ataskaitų rinkinys yra sudaromas už finansinius metus; 

13.5. pastovumo - apskaitos metodai keičiami tik tuomet, kai siekiama teisingiau 

parodyti Įstaigos finansinių metų turtą, finansavimo sumas ir įsipareigojimus. Nesant svarios 

priežasties apskaitos metodų keitimui, metodai naudojami ilgą laiką; 

13.6. piniginio mato - Įstaigos turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai 

finansinėse ataskaitose pateikiami pinigine išraiška; 

13.7. palyginimo - Įstaiga taiko tik tokius apskaitos metodus, kad duomenys 

finansinėse ataskaitose būtų lengvai palyginami; 

13.8. atsargumo - Įstaiga taiko tik tokius apskaitos metodus, pagal kuriuos yra 

pateikiami patikimi Įstaigos finansiniai duomenys; 

13.9. neutralumo - Įstaigos apskaitos informacija yra pateikiama nešališkai; 

13.10. turinio viršenybės prieš formą - – ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos 

apskaitoje registruojamos tik pagal jų turinį ir ekonominę prasmę, o ne tik jų teisinę formą. 

14. Įstaiga, sudarydama biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, vadovaujasi šiais 

bendraisiais apskaitos principais: 

14.1. pinigų; 

14.2. subjekto; 

14.3. periodiškumo; 

14.4. pastovumo; 

14.5. piniginio mato. 

15. Pagal subjekto principą Įstaiga laikoma apskaitos vienetu, kuris atskirai tvarko 

apskaitą, sudaro ir teikia atskirus finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. 

Įstaigos apskaitoje registruojamas tik jos patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas 

valstybės ir savivaldybių turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos. Turtas, 

valdomas ir naudojamas kitomis teisėmis, registruojamas nebalansinėse sąskaitose.   

16. Pagal turinio viršenybės prieš formą principą Įstaigos apskaitos politikoje 

ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos vertinami ir pripažįstami pagal jų ekonominę prasmę ir turinį, 
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nepriklausomai nuo to, ar tokią ūkinę operaciją vykdyti, sandorį sudaryti viešojo sektoriaus subjektui 

leidžia jo veiklą reglamentuojantys teisės aktai.  

17. Įstaiga taiko visus VSAFAS nustatytus reikalavimus, išskyrus: 

17.1. 9-ąjį  VSAFAS „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“; 

17.2. 26-ąjį VSAFAS „Išteklių fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“. 

18.   Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurais ir centais, 

apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio). 

19.   Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami Įstaigos sąskaitų plano 

sąskaitose taikant  Įstaigos apskaitos politiką, parengtą pagal VSAFAS atskirų ūkinių operacijų ir 

įvykių  finansinių  ataskaitų elementų arba straipsnių ir apskaitos procedūrų reikalavimus (nurodytus 

principus, metodus ir taisykles). 

20.   Toliau pateikiama apskaitos politika, apimanti atskirus finansinių ataskaitų 

elementus arba straipsnius, ūkines operacijas, ūkinius įvykius ir jų apskaitos procedūras. 

 

Nematerialus turtas 

 

21. Nematerialusis turtas pripažįstamas ir jo apskaita tvarkoma vadovaujantis  

13-uoju VSAFAS „Nematerialusis turtas“ .  

22.    Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka apibrėžimą, t. y. neturi 

materialios formos ir atitinka šiuos kriterijus: 

22.1. yra lengvai atskiriamas nuo kitų turto vienetų; 

22.2. pagrįstai tikėtina, kad įstaiga būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus 

ekonominės naudos; 

22.3. galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą; 

22.4. įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti (įskaitant teisę apriboti juo naudotis 

kitiems) ir jį kontroliuoti. Įstaiga kontroliuoja turtą, jei turi teisę gauti iš jo ekonominės naudos 

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

atsiradimo arba nuo jų pasikeitimo. 

23. Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą yra registruojami 

nematerialiojo turto sąskaitose. 

24. 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. 

25. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas finansinėse ataskaitose yra 

rodomas taip: 

25.1. turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, yra rodomas įsigijimo 

savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą; 

25.2. turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, yra rodomas įsigijimo 

savikaina, atėmus turto nuvertėjimo, jei jis yra, sumą. 

26. Amortizacija skaičiuojama, taikant tiesiogiai proporcingą metodą taip, kad 

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

Amortizacija skaičiuojama, vadovaujantis įstaigos vadovo patvirtintais nematerialiojo turto 

amortizacijos normatyvais, kurie nustatomi atsižvelgiant Vyriausybės nustatytus ilgalaikio turto 

nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus viešojo sektoriaus subjektams, suderintus Švietimo 

ministerija. 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. 
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27. 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. 

28. 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. 

29. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas peržiūrimas, kai yra požymių, 

kad anksčiau nustatytas naudingo tarnavimo laikas gali būti reikšmingai pasikeitęs. Naudingo 

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

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

laikotarpis yra atitinkamai koreguojamas. 

30. Išsami nematerialiojo turto apskaitos tvarka yra nurodyta Nematerialiojo turto 

apskaitos tvarkos apraše. 

 

Ilgalaikis materialusis turtas 

 

 31. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir jo apskaita tvarkoma vadovaujantis 

12-uoju VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas. 

32. Ilgalaikis materialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka šiuos kriterijus: 

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

paslaugoms teikti, nuomoti ar administraciniams tikslams; 

 32.2. yra numatomas naudoti ilgiau nei vienus metus; 

 32.3. jo įsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra ne mažesnė už Vyriausybės nustatytą 

minimalią viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto vertę. Šis kriterijus netaikomas 

nekilnojamajam turtui, kilnojamosioms kultūros vertybėms, kitoms vertybėms, transporto 

priemonėms ir šaunamiesiems ginklams (išskyrus vienkartinio naudojimo). 

33. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, 

nustatytas VSAFAS: 

33.1.  žemė; 

33.2. pastatai; 

33.3.  infrastruktūros ir kiti statiniai; 

33.4.  nekilnojamosios kultūros vertybės; 

33.5. mašinos ir įrenginiai; 

33.6.  transporto priemonės; 

33.7.  kilnojamosios kultūros vertybės; 

33.8.  baldai ir biuro įranga; 

33.9.  kitas ilgalaikis materialusis turtas; 

33.10. nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai. 

Pagal poreikį ilgalaikis materialusis turtas gali būti skirstomas į smulkesnes grupes. 

34.  Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje 

registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus, kaip nurodyta 

ilgalaikio materialiojo turto tvarkos apraše.  

35. Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą yra registruojami ilgalaikio 

materialiojo turto sąskaitose. 
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36.  Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę, kultūros 

vertybes ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą 

nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą. Žemė, kultūros vertybės ir kitos vertybės po pirminio 

pripažinimo finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte. Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji 

vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo 

turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, 

pirmos dienos. Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojamo ilgalaikio 

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

arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės 

sumai, pirmos dienos. 

37. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai 

proporcingą (tiesinį) arba produkcijos vienetų metodą pagal konkrečius ilgalaikio materialiojo turto 

nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus teisės aktų nustatyta tvarka.   

38. Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto 

nusidėvėjimo ir, jei yra, nuvertėjimo sumos nurašomos. Pardavimo pelnas ar nuostoliai rodomi 

atitinkamame veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos 

ypatumai nustatyti Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos tvarkos apraše.  

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

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

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

materialiojo turto įsigijimo savikaina ir (arba) patikslinamas likęs turto naudingo tarnavimo laikas. 

Jei 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.  

 

Atsargos 

 

 40.  Atsargų apskaita tvarkoma vadovaujantis 8-uoju VSAFAS „Atsargos“. 

 41. Pirminio pripažinimo metu atsargos yra vertinamos įsigijimo ar pasigaminimo 

savikaina.  

42. Po pirminio pripažinimo atsargos finansinėse ataskaitose yra rodomos įsigijimo 

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

43. 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. 

44. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų, teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų 

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

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

kurioje šios atsargos yra sunaudojamos, pobūdį. 

45. 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. 

46. 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 
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sumažėjimo atkuriama dėl grynosios realizavimo vertės padidėjimo suma yra mažinamos 

atitinkamos to laikotarpio, kuriuo padidėjo grynoji realizavimo vertė, sąnaudos.  

47. 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. 

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

 

Finansinis turtas 

 

 49. Finansinis turtas pripažįstamas ir jo apskaita tvarkoma vadovaujantis 14-uoju 

VSAFAS „Jungimai ir investicijos į asocijuotuosius subjektus“ ir 17-uoju VSAFAS „Finansinis 

turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. 

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

 50.1. investicijos į nuosavybės vertybinius popierius; 

 50.2. investicijos į skolos vertybinius popierius; 

 50.3. paskolos, išankstiniai apmokėjimai ir kitos gautinos sumos; 

 50.4. terminuotieji indėliai; 

 50.5. pinigai ir pinigų ekvivalentai; 

 50.6. kitas finansinis turtas. 

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

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

sumą. Tokių investicijų terminas neviršija trijų mėnesių, o vertės pokyčių rizika yra labai nedidelė. 

 52. Finansinis turtas apskaitoje registruojamas tada, kai įstaiga gauna arba pagal 

vykdomą sutartį įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. 

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

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

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

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

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

finansinės ir investicinės veiklos sąnaudomis. Finansinis turtas, kuris paskesnio įvertinimo metu 

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

pripažinimo metu vertinamas amortizuota savikaina. 

 54. Įvertinimo tikslais finansinis turtas skirstomas į tris grupes: 

 54.1. parduoti laikomas finansinis turtas; 

 54.2. iki išpirkimo termino laikomas finansinis turtas; 

 54.3. ilgalaikės ir trumpalaikės suteiktos paskolos, gautinos sumos ir išankstiniai 

apmokėjimai. 

55. Parduoti laikomu finansiniu turtu įstaiga laiko: įsigytas kitų subjektų akcijas 

(išskyrus investicijas į asocijuotus arba kontroliuojamus subjektus); dalininko įnašus į viešąsias 

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

nusprendusi parduoti. 

56. Finansinis turtas priskiriamas prie iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto 

tik tada, kai įstaiga ketina ir sugebės jį laikyti iki išpirkimo termino. Iki išpirkimo termino laikomo 

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

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

57. Finansinis turtas nepriskiriamas prie iki išpirkimo termino laikomo finansinio 

turto, kai: 

57.1. įstaiga ketina laikyti finansinį turtą neribotą laiką; 

 57.2. yra priimtas sprendimas parduoti finansinį turtą; 
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 57.3. emitentas turi teisę išpirkti įstaigos laikomą finansinį turtą už sumą, kuri yra 

reikšmingai mažesnė už jo amortizuotą savikainą. 

58. Kiekvieną kartą sudarant finansines ataskaitas, finansinis turtas iš naujo 

įvertinamas taip: 

58.1.  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); 

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

58.3.  paskolos – amortizuota savikaina; 

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

58.5.  per vienus metus gautinos sumos, išankstiniai apmokėjimai ir kitas trumpalaikis 

finansinis turtas – įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius. 

59. Paskutinę metinio ataskaitinio laikotarpio dieną įstaiga nustato, ar yra požymių, 

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

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

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

nuvertėjimas“. 

60. 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 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). 

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

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

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

teises kitoms šalims. 

62. Išsami finansinio turto apskaitos tvarka yra nurodyta Finansinio turto apskaitos 

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

 

Turto nuvertėjimas 

 

63. Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame 

VSAFAS, 17-ajame VSAFAS ir 22-ajame VSAFAS. 

64. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo 

požymius. Sudarydama metinį finansinių ataskaitų rinkinį, įstaiga nustato, ar yra turto nuvertėjimo 

požymių. 

65. Pagrindiniai turto nuvertėjimo požymiai taikomi įstaigos ilgalaikiam 

materialiajam turtui ir nematerialiajam turtui: 

65.1. išoriniai požymiai: 

65.1.1. reikšmingai sumažėjusi turto teikiamų paslaugų ar juo gaminamų produktų 

paklausa; 

65.1.2. per ataskaitinį laikotarpį turto rinkos vertė sumažėjo reikšmingai daugiau, 

negu būtų sumažėjusi dėl įprastinio turto naudojimo per tą patį laikotarpį; 

65.1.3. per ataskaitinį laikotarpį įstaigos veiklos technologinėje, teisinėje aplinkoje 

arba Vyriausybės politikoje įvyko reikšmingų pokyčių, susijusių su įstaigos turimo turto naudojimo 

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

65.2. vidiniai požymiai: 
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65.2.1. yra įrodymų, kad turtas ar turto dalis yra sugadinta; 

65.2.2. įstaiga turi turto, kuris dar nėra visiškai nudėvėtas (amortizuotas), tačiau jau 

nebenaudojamas veikloje; 

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

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

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

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

pokyčiai, darantys neigiamą poveikį įstaigos veiklos rezultatams; 

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

pradžių. 

66.  Pagrindiniai turto nuvertėjimo požymiai taikomi įstaigos finansiniam turtui: 

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

tikimybė, kad skolininkas bankrutuos; 

66.2. 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); 

66.3. dėl ekonominių ar teisinių priežasčių, susijusių su skolininko finansiniais 

sunkumais, įstaiga suteikė skolininkui nuolaidų, kurių priešingu atveju nebūtų suteikusi; 

66.4. skolininkas ginčija savo skolinius įsipareigojimus įstaigai ir yra tikimybė, kad 

ginčas bus išspręstas ne įstaigos naudai; 

66.5. finansinio turto nuvertėjimas buvo pripažintas ankstesniu ataskaitiniu 

laikotarpiu; 

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

67. 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. 

68. 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. 

69. 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. 

70. Išsami turto nuvertėjimo apskaitos tvarka yra nurodyta 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. 

 

Finansavimo sumos 

 

71. Finansavimo sumų apskaitos politika parengta vadovaujantis 20-uoju VSAFAS 

„Finansavimo sumos“. 

72. Finansavimo sumos – įstaigos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, kitų išteklių 

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

šaltinių gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstaigos nustatytiems tikslams pasiekti ir 

funkcijoms atlikti ir vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir įstaigos 

gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas įstaigos išlaidoms dengti 

ir kaip paramą gautą turtą.  

73. Gautos ir gautinos finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje 

kaip turtas ir kaip finansavimo sumos, jeigu jos atitinka šiuos kriterijus: 
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73.1. finansavimo sumų gavėjas užtikrina, kad tenkinamos finansavimo sumų davėjo 

jam nustatytos sąlygos finansavimo sumoms gauti; 

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

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

73.3. finansavimo sumų dydis gali būti patikimai įvertintas. 

74. Valstybės biudžeto asignavimai pripažįstami gautinomis finansavimo sumomis, tik 

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

aukščiau nurodyti kriterijai. 

75. 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. 

76. Finansavimo sumos (gautinos arba gautos) yra skirstomos į: 

76.1. finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti; 

76.2. finansavimo sumas kitos išlaidoms. 

77. 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.  

78. 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. 

79. Finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais 

laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. 

80. Kitiems viešojo sektoriaus subjektams perduotos finansavimo sumos yra 

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

perduotos finansavimo sumos. 

81. Kitiems ne viešojo sektoriaus subjektams perduotos finansavimo sumos 

registruojamos kaip įstaigos finansavimo sąnaudos, kartu pripažįstant finansavimo, kuris buvo skirtas 

šiam tikslui, pajamas. 

82. Įstaiga, perduodama finansavimo sumas ne viešojo sektoriaus subjektams, 

registruoja perduotas finansavimo sumas, šiais atvejais: 

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

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

metodą; 

82.2. kai finansavimo sumos perduodamos per tarpininką, t. y. kai įstaiga perduoda 

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

sektoriaus subjektus. 

83. Kitiems viešojo arba ne viešojo sektoriaus subjektams perduotos finansavimo 

sumos, už kurių panaudojimą finansavimo sumų gavėjas teisės aktų nustatyta tvarka turi atsiskaityti 

įstaigai, registruojamos kaip išankstiniai apmokėjimai arba ateinančių laikotarpių sąnaudos. 

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

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

šaltinį, kurį nurodo tarpininkas arba finansavimo sumų davėjas. 

85. Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinyje finansavimo sumos parodomos pagal 

finansavimo šaltinį ir tikslinę paskirtį. 

86. Išsami finansavimo sumų apskaitos tvarka yra nurodyta Finansavimo sumų 

apskaitos tvarkos apraše.  
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Finansiniai įsipareigojimai 

 

87. Ilgalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriami: 

87.1. ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai; 

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

87.3. kiti ilgalaikiai įsipareigojimai. 

88. Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriami: 

88.1. ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis; 

88.2. trumpalaikiai skoliniai įsipareigojimai; 

88.3. mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos; 

88.4. mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus; 

88.5. mokėtinos socialinės išmokos; 

88.6. mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla: 

88.6.1. tiekėjams mokėtinos sumos; 

88.6.2. su darbo santykiais susiję įsipareigojimai; 

88.6.3. sukauptos mokėtinos sumos; 

88.6.4. kiti trumpalaikiai įsipareigojimai.  

89. Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai įstaiga prisiima 

įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Įsipareigojimai pagal 

planuojamus sandorius nepripažįstami finansiniais įsipareigojimais, kol jie neatitinka finansinio 

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

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

sąlygomis). 

90. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai, išskyrus finansinius 

įsipareigojimus, kurie paskesnio įvertinimo metu įvertinami amortizuota savikaina ir kurių atsiradimo 

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

išlaidos pripažįstamos pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudomis tuo laikotarpiu, kai jos susidaro. 

Finansiniai įsipareigojimai, kurie paskesnio įvertinimo metu įvertinami amortizuota savikaina ir kurių 

atsiradimo metu nebuvo gauta pinigų, pirminio pripažinimo metu vertinami amortizuota savikaina. 

91.  Po pirminio pripažinimo finansiniai įsipareigojimai finansinėse ataskaitose yra 

rodomi: 

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

91.2. kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai, jų einamųjų metų dalis, trumpalaikiai  

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

91.3. kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina. 

92. Finansinių įsipareigojimų, susijusių su rinkos kainomis, įstaiga neturi. 

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

įsipareigojimas įvykdomas, yra panaikinamas ar nustoja galioti. 

94.  Išsami finansinių įsipareigojimų apskaitos tvarka yra nurodyta Ilgalaikių ir 

trumpalaikių įsipareigojimų apskaitos tvarkos apraše. 

 

Pajamos 

 

95. Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS 

„Kitos pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. 
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96. Įstaigos pagrindinės veiklos pajamoms priskiriamos pajamos, gautos, vykdant 

ūkines operacijas, apimančias pagrindinių VšĮ Šiaulių DRMC įstatuose nustatytų valstybės funkcijų 

atlikimą ir jai pavestų programų vykdymą. 

97. Įstaigos nepagrindinės veiklos pajamoms priskiriamos pajamos, gautos, vykdant 

nepagrindinę veiklą. 

98. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas.  

99. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su 

šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. 

100. 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. 

101.Finansavimo pajamos veiklos rezultatų ataskaitoje parodomos pagal finansavimo 

šaltinius. 

102. Pajamomis laikomas tik įstaigos gaunamos ekonominės naudos padidėjimas. 

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

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

tačiau teisės aktų nustatyta tvarka privalo pervesti surinktas sumas į biudžetą ir neturi teisės šių sumų 

ar jų dalies atgauti tą patį ar vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais, tokios sumos ar jų dalis nėra 

įstaigos pajamos ir apskaitoje registruojamos kaip gautinos ir mokėtinos sumos. 

103. 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. 

104. Pajamos įvertinamos ir finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte. 

105. Išsami pajamų apskaitos tvarka yra nurodyta Pajamų apskaitos tvarkos apraše ir 

Finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų apskaitos tvarkos apraše.  

 

Sąnaudos 

 

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

„Sąnaudos“. Sąnaudų, susijusių su turtu, finansavimo sumomis ir įsipareigojimais, apskaitos principai 

nustatyti jų apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS. 

107. Įstaigos pagrindinės veiklos sąnaudoms priskiriamos sąnaudos, patirtos, vykdant 

ūkines operacijas, apimančias pagrindinių VšĮ Šiaulių DRMC įstatuose nustatytų valstybės funkcijų 

atlikimą ir jai pavestų programų vykdymą. 

108. Įstaigos kitos veiklos sąnaudoms priskiriamos sąnaudos, atsirandančios, vykdant 

nepagrindinę veiklą. 

109. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos, vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo 

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

pinigų išleidimo laiką. 

110. 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. 

111. 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. 

112. Tais atvejais, kai įstaigos sąnaudas kompensuoja trečioji šalis, pripažintos 

sąnaudos sumažinamos kompensacijos suma. 
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113. 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 taikant apskaičiuotų palūkanų normą. 

114. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos sąnaudos parodomos, 

atsižvelgiant į jų pobūdį (t. y. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, nusidėvėjimo ir pan. 

sąnaudos). 

115. Išsami sąnaudų apskaitos tvarka yra nurodyta Sąnaudų apskaitos tvarkos apraše 

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

 

Finansinė nuoma (lizingas) ir veiklos nuoma 

 

116. 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. 

117. 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: 

117.1. Nuoma yra laikoma finansine nuoma, jei iš esmės visa su turto nuosavybe 

susijusi nauda ir didžioji dalis rizikos perduodama nuomininkui; 

117.2. Nuoma yra laikoma veiklos nuoma, kai, perduodant turtą nuomininkui, didžioji 

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

118. 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. 

119. Turto, įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sandorius, apskaitai yra taikomi 

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

apskaitai. 

120. 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. 

121. 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 

 

122. 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 
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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.  

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

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

sąnaudos. 

124. Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos 

Lietuvos banko skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį. 

125. Išsami sandorių užsienio valiuta apskaitos tvarka yra nurodyta Finansinės ir 

investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų apskaitos tvarkos apraše.  

 

Atidėjiniai 

 

126. Atidėjiniai pripažįstami ir apskaitoje registruojami, kai atitinka visus šiuos 

pripažinimo kriterijus: 

126.1. Įstaiga turi įsipareigojimą (teisinę prievolę arba neatšaukiamąjį pasižadėjimą) 

dėl buvusio įvykio; 

126.2. tikimybė, kad įsipareigojimą reikės padengti turtu, yra didesnė už tikimybę, kad 

nereikės; 

126.3. įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. 

127. 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. 

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

Atidėjiniais nepripažįstami numatomi būsimi nuostoliai ar išlaidos, susiję su įstaigos būsima veikla. 

129. Įstaiga pripažįsta atidėjinio sumą, atsižvelgdama į labiausiai tikėtiną dabartiniam 

įsipareigojimui padengti reikalingų išlaidų sumą paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną. Atidėjinio 

sumos dydis nustatomas, remiantis panašios veiklos patirtimi, pasirašytomis sutartimis, priimtais 

teisės aktais, ekspertų išvadomis, poataskaitiniais įvykiais ir pan. 

130. 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. 

131. Ilgalaikiai atidėjiniai diskontuojami iki dabartinės jų vertės. Taikoma diskonto 

norma, tiksliausiai parodanti dabartinės pinigų vertės ir įsipareigojimui būdingos rizikos rinkos 

įvertinimą. 

132. Finansinėse ataskaitose atidėjiniai yra rodomi: 

132.1. ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai – labiausiai 

tikėtina įsipareigojimui padengti reikalingų išlaidų suma; 

132.2. ilgalaikiai atidėjiniai – amortizuota savikaina (diskontuota labiausiai tikėtina 

įsipareigojimui padengti reikalingų išlaidų suma). 

133. Išsami atidėjinių apskaitos tvarka yra nurodyta įstaigos Atidėjinių, neapibrėžtųjų 

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

tvarkos apraše. 
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Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas 

 

134. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto apskaitos principai nustatyti 

18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir 

poataskaitiniai įvykiai“. 

135. Įstaigos neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas registruojami 

nebalansinėse sąskaitose. Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas nerodomi nei 

finansinės būklės ataskaitoje, nei veiklos rezultatų ataskaitoje, o informacija apie juos pateikiama 

aiškinamajame rašte. Kai tikimybė, kad reikės panaudoti turtą įsipareigojimui apmokėti yra labai 

maža, informacija apie įsipareigojimą  aiškinamajame rašte nėra pateikiama. Informacija apie 

neapibrėžtąjį turtą ir įsipareigojimus turi būti peržiūrima ne rečiau negu kiekvieno ataskaitinio 

laikotarpio paskutinę dieną, siekiant užtikrinti, kad pasikeitimai būtų tinkamai rodomi 

aiškinamajame rašte. 

136. Išsami neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto apskaitos tvarka yra 

nurodyta įstaigos Atidėjinių, neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžtojo turto, poataskaitinių įvykių 

ir apskaitos klaidų taisymo apskaitos tvarkos apraše. 

 

Poataskaitiniai įvykiai 

 

137. Poataskaitiniai įvykiai, apskaitos ir pateikimo finansinėse ataskaitose taisyklės 

nustatytos 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir 

poataskaitiniai įvykiai“. 

138. Poataskaitiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Įstaigos 

finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantieji įvykiai), atsižvelgiant į jų 

įtakos parengtoms finansinėms ataskaitoms reikšmę, yra rodomi ataskaitinio laikotarpio finansinės 

būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantieji poataskaitiniai įvykiai 

aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie reikšmingi. 

139. Išsami poataskaitinių įvykių apskaitos tvarka yra nurodyta įstaigos Atidėjinių, 

neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžto turto, poataskaitinių įvykių ir apskaitos klaidų taisymo 

apskaitos tvarkos apraše. 

 

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai 

 

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

sąnaudų tarpusavio užskaita negalima, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent 

tokios užskaitos.  

141. Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų 

finansinius rezultatus. Apskaitos principų ir apskaitinių įverčių pokyčiai, sudarant ataskaitinio 

laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte. 

 

Apskaitos politikos keitimas 

 

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

politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. 

143. Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad 

būtų galima palyginti įvairių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia 

Įstaigos finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. 

144. Įstaiga pasirenka ir taiko apskaitos politiką remdamasi nuostatomis, 

pateiktomis 1-ajame VSAFAS „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“. Ūkinių 

operacijų ir ūkinių įvykių apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, 
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pajamų ir (arba) sąnaudų pripažinimo ir vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos 

politikos keitimu. Apskaitos politikos papildymas nelaikomas apskaitos politikos keitimu. 

145. Apskaitos politika keičiama dėl VSAFAS pasikeitimo arba, jei kiti teisės aktai 

to reikalauja. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose rodomas 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 rodomas 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. nekoreguojama. 

146. 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 operacijos ir ūkiniams įvykiams. 

 

Apskaitinių įverčių keitimas 

 

147. Apskaitinių įverčių keitimo principai ir taisyklės nustatyti 7-ajame VSAFAS 

„Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. 

148. Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, 

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

149. Įstaigos apskaitinių įverčių pasikeitimams įvertinti yra sudaromos atitinkamos 

komisijos, kurios yra atsakingos už tinkamą aplinkybių ir informacijos, lemiančios apskaitinį 

įvertinimą, taip pat poveikio nustatymą ir rodymą finansinėse ataskaitose. 

150. Prielaidų, naudotų apskaitiniam įverčiui nustatyti, keitimas turi įtakos: 

150.1. tam ataskaitiniam laikotarpiui, kurį buvo atliktas pakeitimas, jei jos turi įtakos 

tik tam laikotarpiui; 

150.2. to ataskaitinio laikotarpio, kurį buvo atliktas pakeitimas, ir vėlesnių 

ataskaitinių laikotarpių, jei pakeitimas turės įtakos ir jiems, apskaitiniams įvarčiams. 

151. Įstaigos finansinių ataskaitų elemento vertės pokytis, atsiradęs dėl apskaitinio 

įverčio pokyčio, turi būti rodomas toje pačioje veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje, kurioje buvo 

rodoma prieš tai buvusi šio ataskaitos elemento vertė.  Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio 

pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte. 

152. Apskaitos politika laikomas pasirinktas apskaitos metodas (pvz., nusidėvėjimas 

skaičiuojamas tiesioginiu metodu), o apskaitiniu įverčiu laikomas Įstaigos pasirinktas dydis 

nusidėvėjimui apskaičiuoti (pvz., nusidėvėjimo normatyvas). 

 

Apskaitos klaidų taisymas 

 

155. Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos 7-ajame VSAFAS „Apskaitos 

politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. 

156. Apskaitos klaida – klaida, kuri atsiranda dėl neteisingo skaičiavimo, netinkamo 

apskaitos metodo taikymo, neteisingo ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio registravimo ar dėl 

apsirikimo. 

157.  Esminė apskaitos klaida – einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu išaiškėjusi klaida, 

dėl kurios praėjusio ar kelių praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinės ataskaitos negali būti 

laikomos iš esmės patikimomis. 
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158.  Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška yra didesnė nei 0,25 

procento turto vertės. 

159.  Einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos klaidos, padarytos 

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

einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose. 

160. Klaidų taisymo įtaka finansinėse ataskaitose parodoma taip: 

160.1. 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; 

160.2. 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. 

161. Su esminės klaidos taisymu susijusi informacija pateikiama aiškinamajame 

rašte: 

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

buvo padaryta; 

161.2. kokiems finansinės būklės ataskaitos straipsniams esminės apskaitos klaidos 

taisymas turėjo įtakos; 

161.3. koregavimo suma, registruota apskaitoje ir įtraukta, parodant grynąjį 

ataskaitinio laikotarpio perviršį ar deficitą. 

162. Išsami apskaitos klaidų taisymo tvarka yra nurodyta įstaigos Atidėjinių, 

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

apskaitos tvarkos apraše. 

 

 

III. PASTABOS 

 

Pastaba Nr. P03. Nematerialus turtas 

Įstaiga turi šias nematerialiojo turto grupes: programinę įrangą ir jos licencijas; patentai ir 

licencijos; kitas nematerialus turtas. Įstaigoje kitą nematerialųjį turtą sudaro profesinių gebėjimų 

vertinimo metodikos ir interneto svetainė. 

Įstaiga turi nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas 

veikloje, kurio įsigijimo savikaina – 150 483,53 Eur. Nebenaudojamo Įstaigos veikloje nematerialiojo 

turto nėra. 

           Eur, ct 

Nematerialaus turto grupės 

pavadinimas 

Pilnai nusidėvėjusio, bet naudojamo turto 

įsigijimo savikaina 

2021-12-31 2020-12-31 

Programinė įranga ir jos licencijos 39 494,58 35 002,08 

Patentai ir kitos licencijos 318,58 318,58 

Kitas nematerialus turtas 110 670,37 110 670,37 

Iš viso: 150 483,53 145 991,03 
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Pastaba Nr. P04. Materialus turtas 

Visiškai nudėvėtas, tačiau įstaigos veikloje dar tebenaudojamas ilgalaikis materialus turtas 

pagal turto grupes, kurio įsigijimo savikaina 1 205 965,16 Eur 

           Eur, ct 

IMT grupės pavadinimas 
Pilnai nusidėvėjusio, bet naudojamo turto 

įsigijimo savikaina 

 2021-12-31 2020-12-31 

Kiti statiniai 61 521,97 5 844,48 

Medicinos įranga 40 214,18 40 214,18 

Kitos mašinos ir įrengimai 251 829,28 250 348,24 

Transporto priemonės 628 502,89 593 509,82 

Baldai 38 811,97 36 990,87 

Kompiuterinė įranga 47 490,99 45 740,99 

Kita biuro įranga 16 468,25 16 468,25 

Kitas ilgalaikis materialus turtas 121 125,63 119 101,83 

Iš viso: 1 205 965,16 1 108 218,66 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai nebalansinėje apskaitoje apskaitomas pagal panaudos ar 

nuomos sutartis naudojamas ilgalaikis materialus turtas:  

- žemės sklypai: adresais Dvaro g. 144A, Šiauliai; Katiliškių km. 3, Šiaulių raj.; Algirdo 

g. 42D, Šiauliai, kurių vertė – 245 924,00 Eur., turto savininkas – valstybė.  

- pastatai, inžineriniai statiniai: dalis pastato Trakų g. 39, Šiauliai, kurio vertė – 

43733,00 Eur.,  turto savininkas – valstybė. Serbentų g. 222, Šiauliai, turto savininkas - UAB 

„Transmėjos NT“. 

 

Pastaba Nr. P05. Finansinis turtas 

Įstaigos ilgalaikio finansinio turto sumažėjimas dėl pasibaigusio termino už Lietuvos 

Respublikos vyriausybės taupymo lakštus, kurie grąžinti į įstaigos banko sąskaitas. 

Įstaigos trumpalaikį finansinį turtą  sudaro trumpalaikės investicijos į  terminuotuosius 

indėlius šalies bankuose: 

                         Eur, ct 

Straipsniai 
Suma,  

 

Terminuotas indėlis AB „Šiaulių bankas“ 300 000,00 

Terminuotas indėlis UAB „Medicinos bankas“ 111 859,98 

Iš viso: 411 859,98 

 

Pastaba Nr. P08. Atsargos 

Reikšmingų atsargų likučio vertės pokyčių per ataskaitinį laikotarpį nebuvo. Informacija apie 

atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes:   

                           Eur, ct 

Pavadinimas 
Likutis  

2021-12-31 

Likutis  

2020-12-31 

Medžiagos ir žaliavos 13 050,21 10 251,21 

Kuras 5 585,66 4 064,84 

Kanceliarinės ir biuro prekės 703,30 915,21 

Kitos atsargos 692,71 381,44 

Ūkinis inventorius 446,36 320,90 

Atsargos skirtos parduoti 559,77 341,22 

Iš viso: 21 038,01 16 274,82 
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Ataskaitinio laikotarpio pabaigai nebalansinėje apskaitoje apskaitomas mažavertis turtas, 

kurio vertė 423 534,61 Eur. Pagal nuomos sutartis naudojamas mažavertis turtas, kurio vertė – 

1463,23 Eur, savininkas – privatūs juridiniai asmenys. 

 

Pastaba Nr. P09. Išankstiniai apmokėjimai 

Išankstinių apmokėjimų struktūra laikotarpio pabaigai: 

                     Eur, ct 

Pavadinimas 

 
2021-12-31 

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 8 658,60 

Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (prenumerata, draudimai) 5 351,03 

Ateinančių laikotarpių sąnaudos susijusios su darbo užmokesčiu 12,98 

Iš viso: 14 022,61 

 

Pastaba Nr. P10. Per vienerius metus gautinos sumos  

Per vienerius metus gautinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai:   

    Eur, ct 

Pavadinimas 
Likutis  

2021-12-31 

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 130 377,74 

Sukauptos finansavimo pajamos 83 519,42 

Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą, paslaugas 79 597,42 

Kitos gautinos sumos 5 032,65 

Iš viso: 298 527,23 

 

Pastaba Nr. P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

Įstaigos pinigų likutis 2021 m. gruodžio 31 d. sudarė – 842 084,90 Eur: 

 Įstaigos bankų sąskaitose nuosavos lėšos – 841 066,43 Eur; 

 Grynieji pinigai įstaigos kasose – 1 018,47 Eur; 

 Biudžetinėje ir projektų sąskaitose 2021-12-31 pinigų likučio nėra. 

 

Pastaba Nr. P12. Finansavimo sumos 

Finansavimo sumų likutis 2021 m. gruodžio 31 d.  – 3 518 225,41 Eur. Gauta finansavimo 

sumų: 

Eur, ct 

Gautos iš Europos sąjungos 82 584,23 

Ilgalaikiam turtui įsigyti 73 659,48 

Kitoms išlaidoms 8 924,75 

Gautos iš valstybės biudžeto 624 203,51 

Ilgalaikiam turtui įsigyti 17 155,17 

Kitoms išlaidoms 607 047,74 

Gautos iš kitų šaltinių 420,21 

 

VšĮ Šiaulių DRMC paramos neturi ir per ataskaitinį laikotarpį negavo.  
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Pastaba Nr. P17. Trumpalaikės mokėtinos sumos 

Eur, ct 

Pavadinimas 

 
2021-12-31 

Tiekėjams mokėtinos sumos 57 989,87 

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 177,19 

Sukauptos atostoginių sąnaudos 182 627,59 

Mokėtini veiklos mokesčiai 9 066,00 

Gauti išankstiniai mokėjimai 27 032,48 

Iš viso: 276 893,13 

 

Pradelstų įsiskolinimų Įstaiga neturi. 

 

Pastaba Nr. P18. Grynasis turtas  

Vienintelis VšĮ Šiaulių DRMC savininkas – valstybė, įstaigos savininko teises ir pareigas 

įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Grynasis 

turtas laikotarpio pabaigoje 2 099 518,35 Eur. 

Sukauptas ankstesnių metų perviršis 1 941 551,83 Eur, einamųjų metų deficitas 193 255,68 

Eur. Dalininko kapitalas sudaro - 351 222,20 Eur. 

 

Pastaba Nr. P21. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos 

Pagrindinės veiklos pajamos sudaro – 1 855 469,28 Eur: 

Eur, ct 

Finansavimo pajamos 1 025 903,16 

Pajamos už profesinės reabilitacijos suteiktas paslaugas 22 817,44 

Pajamos už profesinio mokymo suteiktas paslaugas 306 065,79 

Pajamos už vairuotojų mokymo suteiktas paslaugas 487 220,89 

Pajamos už kitas mokymo suteiktas paslaugas 13 462,00 

 

Kitos veiklos pajamos sudaro – 498 816,56 Eur: 

Eur, ct 

Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos 54 888,36 

Apskaičiuotas pelnas iš ilgalaikio turto pardavimo 2 850,00 

Apskaičiuotos maitinimo paslaugų pardavimo pajamos 63 850,33 

Apskaičiuotos autotransporto remonto dirbtuvių paslaugų pardavimo 

pajamos 

73 292,23 

Apskaičiuotos medicininės reabilitacijos paslaugų pajamos 287 996,34 

Apskaičiuotos pagamintos elektros energijos paslaugų pardavimo pajamos 10 890,78 

Apskaičiuotos kitos niekur nepriskirtos paslaugų pardavimo pajamos 5 048,52 

 

Įstaigos apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos, t.y. mokymo pagal formalias ir 

neformalias profesinio mokymo programas, kvalifikacijos tobulinimo, profesinės reabilitacijos, 

vairuotojų mokymo ir kitos su mokymo paslaugom susijusios pajamos sudaro – 829 566,12 Eur.  

Lyginant su 2020 metų laikotarpiu pagrindinės veiklos pajamos padidėjo 39,35 procentais. Tam 

įtakos turėjo padidėjusios profesinio mokymo pajamos pagal Užimtumo tarnybos prie SADM, 

darbdavių finansuojami bei fizinių asmenų profesiniai mokymai.  Kitos veiklos pajamos lyginant su 

2020 metų laikotarpiu taip pat padidėjo 28,19 procentais. Ataskaitiniam laikotarpio rodiklių pokyčiui 

įtakos turėjo 2020-03-12 prasidėjusi COVID-19 pandemija ir karantinui. Per šį laikotarpį praktiškai 

įstaiga negeneravo pajamų. 
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Pastaba Nr. P22. Pagrindinės veiklos sąnaudos 

Pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro – 2 170 529,85 Eur: 

Eur, ct 

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 1 191 820,82 

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 515 138,87 

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 98 558,31 

Komandiruočių sąnaudos 236,76 

Transporto sąnaudos 57 036,25 

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 8 357,30 

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos 30 937,26 

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 51 104,52 

Nuomos sąnaudos 26 953,85 

Kitų paslaugų sąnaudos 89 670,03 

Kitos sąnaudos 100 715,88 

 

Pagrindinės veiklos sąnaudos lyginant su praėjusių metų sąnaudomis padidėjo apie 14 proc. 

Kitos veiklos sąnaudas sudaro – 380 609,65 Eur: 

Eur, ct 

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 282 452,34 

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 60 644,14 

Paslaugų, remonto ir eksploatavimo sąnaudos 7 042,84 

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 27 917,86 

Kitos veiklos sąnaudos 2 552,47 

 

Kitos veiklos sąnaudos lyginant su praėjusių metų sąnaudomis padidėjo apie 40 proc. 

Didžiausią veiklos sąnaudų dalį sudarė darbo užmokesčio sąnaudos – 1 474 273,16 Eur, 

padidėjo 59 procentais komunalinių paslaugų sąnaudos. 

 

Pastaba Nr. P02. Informacija pagal segmentus. 

VšĮ Šiaulių DRMC vykdo veiklą priskiriamą segmentui „švietimas“. 

 

Pastaba Nr. P23. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos 

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas sudaro – 3 597,98 Eur. 

Apskaičiuotos palūkanos – 3 611,46,81Eur, delspinigiai – 13,48 Eur 

 

Kitos pastabos. 

Apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį keičiami nebuvo. 

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto įstaiga neturi. 

Reikšmingų poataskaitinių įvykių, kurie reikalautų keitimo finansinėse ataskaitose nėra. 

 

  

 

 

Direktorė      Jolita Vengrė  

                                                                                                                                                                                          

 

 

Vyr. buhalterė     Kristina Janušienė 

 

 



22 

 

 

 

 

 



Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras,  Dvaro g. 144A,  Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

          

  ID: -2147396963

D/L: -- 

 

          

Eil.
Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai Bendros valstybės 
paslaugos

Gynyba
Viešoji tvarka ir 

visuomenės apsauga
Ekonomika Aplinkos apsauga

Būstas ir komunalinis 
ūkis

Sveikatos apsauga
Poilsis, kultūra ir 

religija
Švietimas Socialinė apsauga

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Pagrindinės veiklos sąnaudos -1.901.170,59 -1.901.170,59

1.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -1.025.503,36 -1.025.503,36

1.2    Nusidėvėjimo ir amortizacijos -504.818,78 -504.818,78

1.3    Komunalinių paslaugų ir ryšių -61.842,80 -61.842,80

1.4    Komandiruočių -183,67 -183,67

1.5    Transporto -42.419,49 -42.419,49

1.6    Kvalifikacijos kėlimo -1.534,95 -1.534,95

1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -19.981,15 -19.981,15

1.8    Nuvertėjimo ir nurašytų sumų

1.9    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -41.093,53 -41.093,53

1.10    Socialinių išmokų

1.11    Nuomos -25.220,62 -25.220,62

1.12    Finansavimo

1.13    Kitų paslaugų -73.777,51 -73.777,51

1.14    Kitos -104.794,73 -104.794,73

2
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 

taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai

3.1    Išmokos -2.170.137,70 -2.170.137,70

3.1.1       Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -1.207.380,33 -1.207.380,33

3.1.2       Komunalinių paslaugų ir ryšių -61.842,80 -61.842,80

3.1.3       Komandiruočių -183,67 -183,67

3.1.4       Transporto -42.419,49 -42.419,49

3.1.5       Kvalifikacijos kėlimo -1.738,75 -1.738,75

3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo -25.716,33 -25.716,33

3.1.7       Atsargų įsigijimo -101.967,30 -101.967,30

3.1.8       Socialinių išmokų

3.1.9       Nuomos -26.219,49 -26.219,49

3.1.10       Kitų paslaugų įsigijimo -74.043,17 -74.043,17

3.1.11       Sumokėtos palūkanos

3.1.12       Kitos išmokos -628.626,37 -628.626,37

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Segmentai Segmentai
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2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

          

ID: -2147396963

D/L: -- 

P2 Informacija pagal segmentus

          

Eil.
Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai Bendros valstybės 
paslaugos

Gynyba
Viešoji tvarka ir 

visuomenės apsauga
Ekonomika Aplinkos apsauga

Būstas ir komunalinis 
ūkis

Sveikatos apsauga
Poilsis, kultūra ir 

religija
Švietimas Socialinė apsauga

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Pagrindinės veiklos sąnaudos -2.170.529,85 -2.170.529,85

1.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -1.191.820,82 -1.191.820,82

1.2    Nusidėvėjimo ir amortizacijos -515.138,87 -515.138,87

1.3    Komunalinių paslaugų ir ryšių -98.558,31 -98.558,31

1.4    Komandiruočių -236,76 -236,76

1.5    Transporto -57.036,25 -57.036,25

1.6    Kvalifikacijos kėlimo -8.357,30 -8.357,30

1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -30.937,26 -30.937,26

1.8    Nuvertėjimo ir nurašytų sumų

1.9    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -51.104,52 -51.104,52

1.10    Socialinių išmokų

1.11    Nuomos -26.953,85 -26.953,85

1.12    Finansavimo

1.13    Kitų paslaugų -89.670,03 -89.670,03

1.14    Kitos -100.715,88 -100.715,88

2
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 

taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai

3.1    Išmokos -2.093.636,30 -2.093.636,30

3.1.1       Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -1.529.598,61 -1.529.598,61

3.1.2       Komunalinių paslaugų ir ryšių -80.863,19 -80.863,19

3.1.3       Komandiruočių -236,76 -236,76

3.1.4       Transporto -54.917,39 -54.917,39

3.1.5       Kvalifikacijos kėlimo -8.569,30 -8.569,30

3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo -35.446,70 -35.446,70

3.1.7       Atsargų įsigijimo -94.200,25 -94.200,25

3.1.8       Socialinių išmokų

3.1.9       Nuomos -28.315,50 -28.315,50

3.1.10       Kitų paslaugų įsigijimo -97.037,54 -97.037,54

3.1.11       Sumokėtos palūkanos

3.1.12       Kitos išmokos -164.451,06 -164.451,06

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Segmentai Segmentai
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P3 Nematerialusis turtas

Kitas nematerialusis turtas Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai

Eil.
Nr.

 
Straipsniai

  
  

Plėtros darbai
  
  

Programinė įranga ir 
jos licencijos

  
  

Patentai ir kitos 
licencijos (išskyrus 

nurodytus 4 
stulpelyje)

Literatūros, mokslo ir 
meno kūriniai

Kitas nematerialusis 
turtas

Nebaigti projektai Išankstiniai apmokėjimai
Prestižas

  
  

Iš viso
  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
48.797,98 318,58 110.670,37 159.786,93

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį 870,00 870,00

2.1       Pirkto turto įsigijimo savikaina 870,00 870,00

2.2       Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

3
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį 

laikotarpį

3.1       Parduoto

3.2       Perduoto

3.3       Nurašyto

4 Pergrupavimai (+/-)

5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

6
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)
49.667,98 318,58 110.670,37 160.656,93

7
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje
X -44.514,75 -318,58 X -110.670,37 X X -155.503,70

8 Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* X X X X

9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį X -3.497,50 X X X -3.497,50

10
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 

amortizacijos suma
X X X X

10.1    Parduoto X X X X

10.2    Perduoto X X X X

10.3    Nurašyto X X X X

11 Pergrupavimai (+/-) X X X X

12 Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai X X X X

13
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)
X -48.012,25 -318,58 X -110.670,37 X X -159.001,20

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

15 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*

16 Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
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P3 Nematerialusis turtas

Kitas nematerialusis turtas Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai

Eil.
Nr.

 
Straipsniai

  
  

Plėtros darbai
  
  

Programinė įranga ir 
jos licencijos

  
  

Patentai ir kitos 
licencijos (išskyrus 

nurodytus 4 
stulpelyje)

Literatūros, mokslo ir 
meno kūriniai

Kitas nematerialusis 
turtas

Nebaigti projektai Išankstiniai apmokėjimai
Prestižas

  
  

Iš viso
  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

18
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo 

suma

18.1    Parduoto

18.2    Perduoto

18.3    Nurašyto

19 Pergrupavimai (+/-)

20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai 

21
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

(14+15+16-17-18+/-19+/-20)

22
Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje (6-13-21)
1.655,73 0,00 0,00 1.655,73

23
Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje (1-7-14)
4.283,23 0,00 0,00 4.283,23

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba 

nuvertėjimo suma iki perdavimo.
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P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Pastatai Kitas ilgalaikis materialusis turtas

Eil.
Nr.

Straipsniai Žemė
Gyvenamieji Kiti

Infrastruktūros 
ir kiti statiniai

Nekilnojamosios 
kultūros vertybės

Mašinos ir 
įrenginiai

Transporto 
priemonės

Kilnojamosios 
kultūros vertybės

Baldai ir biuro 
įranga Kitos vertybės

Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas

Nebaigta statyba Išankstiniai 
apmokėjimai

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
3.297.541,84 4.711.252,84 406.843,55 700.722,22 112.019,14 123.516,95 9.351.896,54

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 71.377,90 10.842,77 34.859,21 117.079,88

2.1    Pirkto turto įsigijimo savikaina 71.377,90 10.842,77 34.859,21 117.079,88

2.2    Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

3
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per  

ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)

3.1    Parduoto

3.2    Perduoto

3.3    Nurašyto

4 Pergrupavimai (+/-) -24.617,88 -24.617,88

5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

6
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)
3.297.541,84 4.711.252,84 478.221,45 676.104,34 122.861,91 158.376,16 9.444.358,54

7
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje
X -1.114.125,02 -2.318.409,24 -308.166,61 -657.241,94 -103.953,94 X -122.071,43 X X -4.623.968,18

8
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo 

suma*
X X X X

9
Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį 

laikotarpį
X -105.871,80 -379.017,82 -27.769,56 -20.230,12 -5.158,56 X -1.511,37 X X -539.559,23

10
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 

nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)
X X X X

10.1    Parduoto X X X X

10.2    Perduoto X X X X

10.3    Nurašyto X X X X

11 Pergrupavimai (+/-) X 24.617,30 X X X 24.617,30

12 Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai X X X X

13
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)
X -1.219.996,82 -2.697.427,06 -335.936,17 -652.854,76 -109.112,50 X -123.582,80 X X -5.138.910,11

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X

15
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo 

suma*
X X

16
Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį 

laikotarpį
X X

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį X X

18
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 

nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)
X X

18.1    Parduoto X X

18.2    Perduoto X X

18.3    Nurašyto X X

19 Pergrupavimai (+/-) X X

20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai X X

21
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

(14+15+16-17-18+/-19+20) 
X X

22 Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X X X X X X X X

23
Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos 

tikrosios vertės pokytis
X X X X X X X X X

24
Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį 

suma (+/-)
X X X X X X X X X

25
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės 

suma (25.1+25.2+25.3)
X X X X X X X X X

25.1    Parduoto X X X X X X X X X

25.2    Perduoto X X X X X X X X X

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
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P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Pastatai Kitas ilgalaikis materialusis turtas

Eil.
Nr.

Straipsniai Žemė
Gyvenamieji Kiti

Infrastruktūros 
ir kiti statiniai

Nekilnojamosios 
kultūros vertybės

Mašinos ir 
įrenginiai

Transporto 
priemonės

Kilnojamosios 
kultūros vertybės

Baldai ir biuro 
įranga Kitos vertybės

Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas

Nebaigta statyba Išankstiniai 
apmokėjimai

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
25.3    Nurašyto X X X X X X X X X

26 Pergrupavimai (+/-) X X X X X X X X X

27 Tikrosios vertės kiti pokyčiai X X X X X X X X X

28
Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

(22+23+/-24+/-25+/-26+27)
X X X X X X X X X

29
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)
2.077.545,02 2.013.825,78 142.285,28 23.249,58 13.749,41 34.793,36 4.305.448,43

30
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)
2.183.416,82 2.392.843,60 98.676,94 43.480,28 8.065,20 1.445,52 4.727.928,36

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba 

nuvertėjimo suma iki perdavimo
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Eil.
Nr.

Finansinio turto pavadinimas Balansinė vertė 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje

Įsigyta (įsigijimo 
savikaina)

Parduota 
(balansine verte 

pardavimo 
momentu)

Perkelta į (iš) 
kitą finansinio 

turto grupę

Amortizacijos 
suma**

Valiutos kurso 
pokyčio įtaka

Piniginės 
įplaukos

Nurašyta Nuvertėjimas Kiti pokyčiai

Balansinė vertė 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos 269.600,00 -269.600,00 0,00

1.1    Suteiktos paskolos

1.2    Obligacijos

1.3    Vekseliai

1.4    Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai 269.600,00 -269.600,00 0,00

1.5    Ilgalaikiai terminuotieji indėliai

2 Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos* 330.000,00 411.859,98 -330.000,00 411.859,98

2.1    Suteiktos paskolos

2.2    Obligacijos

2.3    Vekseliai

2.4    Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai

2.5    Trumpalaikiai terminuotieji indėliai 330.000,00 411.859,98 -330.000,00 411.859,98

3 Iš viso 599.600,00 411.859,98 -599.600,00 411.859,98

IKI IŠPIRKIMO TERMINO LAIKOMO FINANSINIO TURTO IR SUTEIKT

* Nurodoma ir ilgalaikio finansinio turto, ir suteiktų paskolų einam

** Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu, ir amortizacijos sumos pasikeitim

Per ataskaitinį laikotarpį

IKI IŠPIRKIMO TERMINO LAIKOMO FINANSINIO TURTO IR SUTEIKTŲ PASKOLŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

ų einamųjų metų dalis.

 tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu, ir amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

Per ataskaitinį laikotarpį Per ataskaitinį laikotarpį
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P8 Atsargos

Eil. Nr. Straipsniai* Strateginės ir 
neliečiamosios atsargos

Medžiagos, žaliavos ir 
ūkinis inventorius Nebaigta gaminti 

produkcija
Nebaigtos vykdyti 

sutartys
Pagaminta produkcija

Atsargos, skirtos 
parduoti

Ilgalaikis materialusis 
ir biologinis turtas, 

skirtas parduoti

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 15.933,60 341,22 16.274,82

2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 188.299,16 1.659,07 189.958,23

2.1    Įsigyto turto įsigijimo savikaina 188.299,16 1.659,07 189.958,23

2.2    Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina

3
Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį  

(3.1+3.2+3.3+3.4)
-179.058,37 -4.675,49 -1.461,18 -24.617,88 -209.812,92

3.1    Parduota -24.617,88 -24.617,88

3.2    Perleista (paskirstyta)

3.3    Sunaudota veikloje -179.058,37 -4.675,49 -1.461,18 -185.195,04

3.4    Kiti nurašymai

4 Pergrupavimai (+/-) -4.696,15 4.696,15 24.617,88 24.617,88

5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai

6
Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

(1+2-3+/-4+5)
20.478,24 20,66 539,11 0,00 21.038,01

7 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje

8
Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto 

nuvertėjimo suma (iki perdavimo)

9 Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį 

10 Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma

11

Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), 

sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas 

(11.1+11.2+11.3+11.4)

24.617,30 24.617,30

11.1    Parduota 24.617,30 24.617,30

11.2    Perleista (paskirstyta)

11.2    Sunaudota veikloje

11.3    Kiti nurašymai

12 Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) -24.617,30 -24.617,30

13 Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai

14
Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

(7+8-9-10-11+/-12+13)
0,00 0,00

15
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

(6-14)
20.478,24 20,66 539,11 0,00 21.038,01

16
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 

(1-7)
15.933,60 341,22 16.274,82

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos 
vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija ir atsargos, 
skirtos parduoti

S PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
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P10 Gautinos sumos

Eil. Nr.
 

Straipsniai
 
 

Iš viso
Tarp jų iš viešojo 

sektoriaus subjektų

Tarp jų iš 
kontroliuojamų ir 

asocijuotųjų ne viešojo 
sektoriaus subjektų

Iš viso
Tarp jų iš viešojo 

sektoriaus subjektų

Tarp jų iš 
kontroliuojamų ir 

asocijuotųjų ne viešojo 
sektoriaus subjektų

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso 

(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)
298.527,23 89.189,25 194.591,08 85.090,14

1.1    Gautinos finansavimo sumos 5.276,02

1.2    Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos

1.2.1       Gautini mokesčiai

1.2.2       Gautinos socialinės įmokos

1.3    Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 130.377,74 14.845,24 69.564,44 19.620,75

1.3.1       Gautinos sumos už turto naudojimą

1.3.2       Gautinos sumos už parduotas prekes

1.3.3       Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 130.377,74 14.845,24 69.564,44 19.620,75

1.3.4       Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą

1.3.5       Kitos

1.4    Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos

1.5    Sukauptos gautinos sumos 163.116,84 69.671,36 118.620,12 65.469,39

1.5.1       Iš biudžeto 46.201,09 46.201,09 60.017,09 60.017,09

1.5.2       Kitos 116.915,75 23.470,27 58.603,03 5.452,30

1.6    Kitos gautinos sumos 5.032,65 4.672,65 1.130,50

2 Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

3 Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) 298.527,23 89.189,25 194.591,08 85.090,14

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienaPaskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS
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P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eil. Straipsniai
Nr. Iš viso Biudžeto asignavimai Iš viso Biudžeto asignavimai

1 2 3 4 5 6

1
Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę 

paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)

1.1    Pinigai bankų sąskaitose

1.2    Pinigai kasoje 

1.3    Pinigai kelyje 

1.4    Pinigai įšaldytose sąskaitose

1.5    Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas

1.6    Pinigų ekvivalentai

2 Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)

2.1    Pinigai bankų sąskaitose 

2.2    Pinigai kasoje 

2.3    Pinigai kelyje 

2.4    Pinigai įšaldytose sąskaitose

2.5    Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas

2.6    Pinigų ekvivalentai

3
Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių 

(3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)
842.084,90 877.639,75

3.1    Pinigai bankų sąskaitose 841.066,43 877.346,03

3.2    Pinigai kasoje 1.018,47 293,72

3.3    Pinigai kelyje 

3.4    Pinigai įšaldytose sąskaitose

3.5    Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas

3.6    Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių 

3.7    Kiti pinigų ekvivalentai 

4 Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) 842.084,90 877.639,75
5 Iš jų išteklių fondų lėšos 

Paskutinė praėjusio ataskaitinio 
laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio 
diena
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Eil.
Nr.

Finansavimo sumos Finansavimo sumos 
(gautinos)

Finansavimo sumos 
(gautos)

Iš viso
Finansavimo sumos 

(gautinos)
Finansavimo sumos 

(gautos)
Iš viso

1 2 3 4 5=3+4 6 7 8=6+7

1
Iš valstybės biudžeto  (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš 

Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)
5.276,02 536.953,69 542.229,71 0,00 468.816,83 468.816,83

2
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį 

gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 

(finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant 

finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams 

finansuoti)

3.369.013,75 3.369.013,75 3.049.408,58 3.049.408,58

4 Iš kitų šaltinių 0,00 0,00

5 Iš viso 5.276,02 3.905.967,44 3.911.243,46 0,00 3.518.225,41 3.518.225,41

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI
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P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.

Finansavimo sumos

 

 

Finansavimo sumų 

likutis ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje

 

Finansavimo sumos 

(gautos), išskyrus 

neatlygintinai gautą 

turtą

Finansavimo sumų 

pergrupavimas*

Neatlygintinai gautas 

turtas

Perduota kitiems 

viešojo sektoriaus 

subjektams

Finansavimo sumų 

sumažėjimas dėl 

turto pardavimo

Finansavimo sumų 

sumažėjimas dėl jų 

panaudojimo savo 

veiklai

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį 

gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 

tarptautinių organizacijų)

542.229,71 624.203,51 -692.340,37

1.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 536.938,75 17.155,77 -85.292,63

1.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 5.290,96 607.047,74 -607.047,74

2

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto 

asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių organizacijų)

2.1    Nepiniginiam turtui įsigyti

2.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš 

Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš 

valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams 

finansuoti)

3.369.013,75 82.584,23 0,00 -402.189,40

3.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 3.332.068,06 0,00 73.659,48 -383.139,80

3.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 36.945,69 82.584,23 -73.659,48 -19.049,60

4 Iš kitų šaltinių 420,21 -420,21

4.1    Nepiniginiam turtui įsigyti

4.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 420,21 -420,21

5 Iš viso finansavimo sumų 3.911.243,46 707.207,95 0,00 -1.094.949,98

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINFINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Per ataskaitinį laikotarpį

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; pra pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.
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P12 Finansavimo sumos

Per ataskaitinį laikotarpį

Eil. Nr.

Finansavimo sumos

 

 

Finansavimo sumų 

sumažėjimas dėl jų 

perdavimo ne viešojo 

sektoriaus 

subjektams

Finansavimo sumos 

grąžintos

Finansavimo sumų 

(gautinų) 

pasikeitimas

Kiti pokyčiai

Finansavimo sumų 

likutis ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje

 

1 2 10 11 12 13 14

1

Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį 

gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 

tarptautinių organizacijų)

-5.276,02 468.816,83

1.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 468.801,89

1.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti -5.276,02 14,94

2

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto 

asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių organizacijų)

2.1    Nepiniginiam turtui įsigyti

2.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš 

Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš 

valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams 

finansuoti)

3.049.408,58

3.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 3.022.587,74

3.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 26.820,84

4 Iš kitų šaltinių 0,00

4.1    Nepiniginiam turtui įsigyti

4.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00

5 Iš viso finansavimo sumų -5.276,02 3.518.225,41
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P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

Eil. Nr. 
 

Straipsniai
 

Iš viso
Tarp jų viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Tarp jų 
kontroliuojamiems ir 
asocijuotiesiems ne 
viešojo sektoriaus 

subjektams

Iš viso
Tarp jų viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Tarp jų 
kontroliuojamiems ir 
asocijuotiesiems ne 
viešojo sektoriaus 

subjektams

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos

2 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 177,19 120,91 33,71 33,71

3 Tiekėjams mokėtinos sumos 57.989,87 902,43 14.815,29 95,29

4 Sukauptos mokėtinos sumos 182.627,59 166.708,39

4.1    Sukauptos finansavimo sąnaudos

4.2    Sukauptos atostoginių sąnaudos 182.627,59 166.708,39

4.3    Kitos sukauptos sąnaudos

4.4    Kitos sukauptos mokėtinos sumos

5 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 36.098,48 9.066,00 42.446,20 15.299,00

5.1    Mokėtini veiklos mokesčiai 9.066,00 9.066,00 15.299,00 15.299,00

5.2    Gauti išankstiniai apmokėjimai 27.032,48 27.147,20

5.3    Kitos mokėtinos sumos

6  Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) 276.893,13 10.089,34 224.003,59 15.428,00

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS
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P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Eil.
Nr.

Straipsniai
Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos 829.566,12 595.290,73
1.1    Pajamos iš rinkliavų

1.2
   Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams 

draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus

1.3    Suteiktų paslaugų pajamos** 530.712,30 595.290,73

1.4    Kitos 298.853,82

2 Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos
3 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 829.566,12 595.290,73

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS 
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų 

aiškinamojo rašto tekste.
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  ID: -2147396963

D/L: -- 

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Eil.
Nr.

Straipsniai Ataskaitinis laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis

1 2 3 4
1 Kitos veiklos pajamos 498.816,56 389.118,02
1.1    Pajamos iš atsargų pardavimo 11,57

1.2    Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas 2.850,00 6.117,90

1.3    Pajamos iš administracinių baudų

1.4    Nuomos pajamos 54.888,36 22.276,11

1.5    Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos** 227.708,15 360.712,44

1.6    Kitos 213.370,05

2 Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos
3 Kitos veiklos sąnaudos -380.609,65 -271.033,25
3.1    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -60.644,14 -49.246,17

3.2    Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo -0,58 -4,07

3.3    Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos -27.917,86 -33.102,30

3.4    Paslaugų sąnaudos -7.042,84 -5.735,18

3.5    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos -282.452,34 -181.876,97

3.6    Kitos veiklos sąnaudos -2.551,89 -1.068,56

4 Kitos veiklos rezultatas 118.206,91 118.084,77

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO 
SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų 

aiškinamojo rašto tekste.
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 Patvirtinta

ID: -2147401355

D/L: 2021-03-23 13:34:54

P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

Eil.
Nr.

Straipsnio pavadinimas
Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos -100.715,88 -104.794,73
1.1    Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms

1.2    Narystės mokesčiai

1.3    Stipendijos studentams -12.804,70 -19.533,32

1.4    Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)

1.5    Veiklos mokesčiai -258,00 -340,00

1.6    Kitos -87.653,18 -84.921,41

INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO  
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE
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 ID: -2147396963

D/L: 2022-03-15 16:0

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

Eil.
Nr.

Grupė Vidutinis 
darbuotojų 

skaičius
Pareiginė alga

Priedai, 
priemokos, 

premijos

Darbuotojo 
išlaidų 

kompensavima
s 

Išmokos 
diplomatams ir 

jų šeimų 
nariams

Kita

Vidutinis 
darbuotojų 

skaičius
Pareiginė alga

Priedai, 
priemokos, 

premijos

Darbuotojo 
išlaidų 

kompensavima
s 

Išmokos 
diplomatams ir 

jų šeimų 
nariams

Kita

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai

2 Teisėjai

3 Valstybės tarnautojai

3.1    einantys vadovaujamas pareigas

3.2    patarėjai

3.3    specialistai

4 Kariai

5. Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis 123 -1.344.157,11 -38.747,52 -91.368,54 116 -1.124.227,06 -17.147,31 -66.005,96

5.1    einantys vadovaujamas pareigas 9,0 -206.463,02 -3.070,19 -12.771,36 9,0 -190.220,25 -3.439,13 -4.669,09

5.2    kiti darbuotojai 114,0 -1.137.694,09 -35.677,33 -78.597,18 107,0 -934.006,81 -13.708,18 -61.336,87

6 Kiti

7 Iš viso: 123 -1.344.157,11 -38.747,52 -91.368,54 116 -1.124.227,06 -17.147,31 -66.005,96

8 Iš jų socialinio draudimo sąnaudos X -27.318,23 -662,58 -1.617,22 X -23.754,73 -303,51 -1.168,31

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO S

Ataskaitinis laikotarpis

Darbo užmokesčio sąnaudos

IO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE 

Darbo užmokesčio sąnaudos

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
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ID: -2147396963

D/L: -- 

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Eil.
Nr.

Straipsniai
Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4
1 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos 3.611,46 3.076,81

1.1    Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo

1.2    Baudų ir delspinigių pajamos

1.3    Palūkanų pajamos 3.611,46 3.076,81

1.4    Dividendai

1.5    Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*

1.6    Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos

2 Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos -13,48 -14,51

2.1    Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo

2.2    Baudų ir delspinigių sąnaudos -13,48 -14,51

2.3    Palūkanų sąnaudos

2.4    Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*

3 Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2) 3.597,98 3.062,30

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.



  

  

 

PAREIŠKIMAS PRIE 2021 M. GRUODŽIO 31 D.   

FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS 

 

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai   2022-03-09 

LR Valstybės kontrolei 

 

 

Šis pareiškimas teikiamas prie 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinės 

atskaitomybės.  

Patvirtiname, kad: 

• finansinių ataskaitų rinkinys parodo tikrą ir teisingą Viešosios įstaigos Šiaulių darbo rinkos 

mokymo centro 2021 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę, veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius ir 

pinigų srautus, bei yra parengtas pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir 

finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS); 

• Viešosios įstaigos Šiaulių darbo rinkos mokymo centro biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 

yra parengtas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą; 

• reikšmingos prielaidos, daromos atliekant apskaitinius įvertinimus (atidėjiniai, turto ir 

įsipareigojimų nuvertėjimas, tikrosios vertės nustatymas), yra pagrįstos; 

• visi įvykiai, kurie įvyko per laikotarpį nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos iki 

finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių sudarymo dienos ir kuriuos pagal VSAFAS ir kitų 

teisės aktų reikalavimus būtina koreguoti ar atskleisti, buvo pakoreguoti ir atskleisti; 

• visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai yra įtraukti į apskaitos įrašus ir nurodyti finansinių 

ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniuose; 

• skirtus ir gautus valstybės biudžeto asignavimus 2021 metais panaudojome tų metų 

programose patvirtintiems tikslams, uždaviniams ir funkcijoms; 

• valstybės turtą valdėme, naudojome ir disponavome juo teisėtai. 

 

 

Direktorė                                 Jolita Vengrė 
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