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I. BENDROJI DALIS 
 

1. Palangos pradinė mokykla (toliau – mokykla) yra viešasis juridinis asmuo, turintis 

antspaudą, atsiskaitomjąją sąskaitą ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos registruotuose bankuose. 

Mokykla įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kodas 190275628. 

Kontroliuojantis subjektas – Palangos miesto savivaldybė. Mokyklos pagrindinė veikla – pradinis 

ugdymas 85.20.00, ugdymo veikla (bendrojo lavinimo mokyklų ugdymo veikla). Mokyklos veiklą 

reglamentuoja nuostatai patvirtinti 2011 m. gruodžio 1 d. Palangos m. savivaldybės tarybos 

sprendimu Nr.T2-203 1 punktu ir 2012 m. lapkričio 29 d.  Nr.T2-280 tarybos sprendimo pakeitimu.  

2. Mokykla filialų neturi. 

3. Mokykla kontroliuojamų ir asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi. 

4. 2019 m.  vidutinis darbuotojų skaičius mokykloje 2019 m. buvo 35, iš jų 14 –  

pedagoginių darbuotojų. 

5. Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurios 2019 m. turėjo įtakos  mokyklos veiklai nebuvo. 

6. Mokyklos finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2019 metus. 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

7. Mokyklos finansinių ataskaitų rinkinys  parengtas vadovaujantis viešojo sektoriaus  

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (toliau – VSAFAS) reikalavimais. Ataskaitų 

straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimus nėra. 

8. Mokykla apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia vadovaudamasi šiais  

apskaitą reglamentuojančiaiss teisės akrtais: 

8.1. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais; 

8.2. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu; 

8.3. Lietuvos Resbublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu; 

8.4. Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu; 

8.5. Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais. 

9. Mokyklos apskaitos politikoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti 

vykdomas ūkines operacijas ir objektyviai atspindėti mokyklos finansinę būklę bei veiklos 

rezultatus. 

10. Mokykla, tvarkydama apskaitą ir sudarydama  finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi  

apskaitos principais, kurie yra nurodyti  VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“: 

10.1.Subjekto; 

10.2.Veiklos tęstinumo; 

10.3.Periodiškumo; 

10.4.Pastovumo; 

10.5.Piniginio mato; 

10.6.Kaupimo; 

10.7.Palyginimo; 

10.8.Atsargumo; 

10.9.Neutralumo; 

10.10.Turinio viršenybės prieš formą; 
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11. Mokyklos buhalterinėje apskaitoje taikomas reikšmingumo kriterijus 0,01 

procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės arba  0,01 procento turto 

vertės. 

12. Mokyklos apskaita tvarkoma taikant dvejybinį įrašą. 

13. Mokyklos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos  

Respublikos piniginį vienetą – eurą. Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi 

lietuvių kalba. 

 

 

Minimalios apskaitos politikos nuostatos 

 

Nematerialusis turtas 

 

14. Nematerialusis turtas yra pripažistamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą 

sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. 

15. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas 

įsigijimo ar pasigaminimo savikaina.  

16. Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami 

nematerialiojo turto sąskaitose.  

17. Viso mokyklos nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas, 

finansinėse ataskaitose šis turtas rodomas isigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir 

nuvertėjimo (jei jis yra) sumą. 

18. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą 

nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.  

19. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai 

nustatyti ir patvirtinti mokyklos direktoriaus 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr.V1 – 142 ,,Dėl 

ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvų patvirtinimo". 

 

Ilgalaikis nematerialusis turtas 

 

20. Ilgalaikis materialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 12-ajame VSAFAS  

pateiktą sąvoką ir ilgalaikiam materialiajam turtui nustatytus pripažinimo kriterijus.  

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

Nustatytas  VSAFAS.  

22. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje  

registruojamas įsigijimo savikaina pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus, kaip nurodyta 

mokyklos  ilgalaikio materialiojo turto apskaitos tvarkos apraše.  

23. Finansinėse ataskaitose ilgalaikis materialusis turtas rodomas įsigijimo savikaina,  

atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertejimo (jei jis yra) sumą.  

24. Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą  

nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.  

25. llgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir nusidėvėjimo nornatyvai 

nustatyti ir patvirtinti mokyklos direktoriaus 2014 m. gruodžio022 d. įsakymu Nr.V1 – 142 ,,Dėl 

ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvų patvirtinimo". 

 

 

Atsargos  

 

26. Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka 8-ajame 

VSAFAS pateiktą atsargų pripažinimo kriterijų. 

27. Pirminio pripažinimo metu ir sudarant finansines ataskaitas atsargos įvertinamos 

įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.  
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28. Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte. 

29. Atsargų sunaudojimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų 

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

susijusi operacija. 

30.Prie atsargų priskiriamas ir neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto 

naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sanaudas. 

 

Išankstiniai apmokėjimai ir gautinos sumos  

 

31. Išankstiniai apmokejimai tiekejams už atsargas ir paslaugas apskaitoje 

registruojami banko išraše nurotyta suma.  

32. Ateinančių laikotarpių sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal pirkimo sąskaitą  

faktūrą ar kitą dokumentą, pagal kuri sąnaudos bus patiriamos ateinančiais laikotarpiais.  

33. Kiekvieno mėnesio pabaigoje apskaitoje pripažįstamos patirtos sąnaudos, 

mažinant ateinančių laikotarpių sąnaudas. Sąnaudos pripažįstamos proporcingai dalirnis per tiek 

menesių, kiek jos faktiškai bus patirtos.  

34. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos isigijimo savikaina, 

tada, kai mokykla įgyja teisę gauti pinigus.  

35. Mokyklos apskaitoje gautinos sumos yra trumpalaikės ir  skirstomos į:  

35.1. Gautinos sumos iš finansavimo teikejų (iš valstybės, savivaldybės biudžetų 

veiklai finansuoti, kitų šaltinių);  

35.2. Gautinos sumos iš darbuotojų (atskaitingų asmenų ir kt.);  

35.3. Kitos gautinos sumos (už padarytą žalą). 

 

Pinigai ir jų ekvivalentai 

 

36. Pinigai – pinigai, esantys bankų sąskaitose ir pervesti, bet dar negauti pinigai. 

Pinigų ekvivalentų mokykla neturi.  

 

Finansavimo sumos 

 

                37. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-jame VSAFAS „Finansavimo 

sumos“ nustatytus  kriterijus. 

38. Finansavimo sumos – mokyklos iš savivaldybės ar valstybės biudžeto, Europos 

Sąjungos fondų per kitus viešojo sektoriaus subjektus,  kitų šaltinių (parama, dovanos) gauti 

pinigai ar kitas turtas, skirti mokyklos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti bei vykdomoms 

programoms įgyvendinti. 

39. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam 

turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. 

40. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už 

simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą. 

41. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio 

išlaidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, 

yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti. 

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

finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais parodomoss su finansavimo sumomis susijusios 

sąnaudos. 

 

Finansiniai isipareigojimai 

43. Mokyklos apskaitoje registruojami trumpalaikiai finansiniai fsipareigojimai - tokie 

isipareigojimai, kuriuos privaloma įvykdyti per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo 

ataskaitinio laikotarpio dienos.  
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44. Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai pirminio pripažinimo metu vertinami 

įsigyjimo savikaina.  

45. Trumpalaikiams finansiniams isipareigojimams priskiriama: mokėtinos sumos į 

biudžetus, tiekejams mokėtinos sumos, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, sukauptos 

mokėtinos sumos, kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai.  

 

Pajamos 

 

46. Pajamos mokykloje  pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu. t.y. apskaitoje 

jos registruojamos tada,  kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.  

47.  Pajamos apskaitoje įvertinamos tikrąja verte.  

48.  Pajamos skirstomos į grupes: pagrindines veiklos pajamos, kitos veiklos pajamos 

finansines ir investicines veiklos pajamos.  

 

Sąnaudos 

 

49. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo 

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

pinigų gavimo momentą.  

50.  Sąnaudos apskaitoje įvertinamos tikrąja verte.  

51. Sąnaudos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos 

sąnaudos, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.  

 

 

Segmentai 

 

52.Segmentai mokyklos pagrindinės veiklos dalys pagal atliekamas valstybės 

funkcijas, apimančios vienarūšes mokyklos teikiamas viešąsias paslaugas.  

53. Apie kiekvieną segmentą pateikiama tokia informacija: veiklos sąnaudos ir veiklos 

pinigą srautai.  

 

Atidėjiniai 

 

54. Atidejiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio 

praeityje mokykla turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadejimą ir tiketina, kad jam 

ivykdyti bus reikalingi ištekliai, o jsipareigojimo suma gali buti patikimai įvertinta. Jei 

patenkinamos ne visos sąlygos, atidejiniai nėra pripažįstami, o tik informacija apie susijusį su 

tiketina sumoketi suma neapibrėžtąjį isipareigojimą yra pateikiama finansinių ataskaitqų 

aiškinamajame rašte.  

55. Atidejiniai yra peržiūrimi paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir 

koreguojami, atsižvelgiant į naujus įvykius ar aplinkybes.  

 

Apskaitos politikos keitimas 

 

56. 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, todel pakeista  

apskaitos politika yra pritaikoma ūkinems operacijoms ir ūkiniams ivykiams nuo jos atsiradimo. 

Poveikis, kurį daro apskaitos politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio informacijai ir 

darylqžų ankstesnių ataskaitinių laikotarpių informacijai, registruojamas apskaitoje tą ataskaitinį 

laikotarpį, kurį apskaitos politika pakeičiama, ir rodomas einamojo ataskaitinio laikotarpio 

finansinėse ataskaitose. Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatą ataskaitoje apskaitos politikos 
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keitimo poveikio dalis, susijusį 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. 

 

Apskaitinių įverčių keitimas  

 

57. Apskaitos iverčių keitimo principai ir taisyklės nustatyti 7-ajame VSAFAS 

,,Apskaitos politikos, apskaitinių iverčių keitimas ir klaidų taisymas". 

 

Apskaitos klaidų taisymas 

 

58. Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos 7-ajame VSAFAS ,,Apskaitos 

politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas".  

59. Ataskaitiniu laikotarpiu pastebėtų esminių apskaitos klaidų, padarytų praėjusių 

ataskaitinių laikotarpių flnansinėse ataskaitose, taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje. 

Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vienos vertinė išraiška arba kartu su kitų to ataskaitinio 

laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,01 procento per praėjusius finansinius  

metus gautų finansavimo sumų vertės arba  0,01 procento turto vertės. 

60. Neesmines apskaitos klaidos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje, 

kurioje buvo užregistruota klaidinga informacija.  

 

III. PASTABOS 

P2 Informacija pagal segmentus 

 

61. Veiklos segmentai. Įstaiga atlieka švietimo funkciją. Pagrindinės veiklos sąnaudos 

taip pat atliekamos tik nustatytai valstybės fukcijai. Informacija pateikiama 25 VSAFAS 

„Segmentai“ (pridedama). 

 

P3 Nematerialus turtas 

  

62. Nematerialio turto politika trumpai aprašyta šio rašto Apskaitos politikos dalyje. 

Nematerioliojo turto, kuris neatitiko 13-ajame VSAFAS „Nematerialus turtas“ nurodytų 

pripažinimo kriterijų ir turto kuris buvo užregistruotas apskaitoje tik pritaikius šį standartą,  

nebuvo. 

63. Mokyklos apskaitoje yra viena nematerialiojo turto grupė: programinė įranga ir 

jos licenzijos. Šiai grupei nustatytas 3 metų trukmės amortizacijos normatyvas.Nemateriojo turto 

vienetų kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, nėra. 

64. Mokykla amortizuoto bet dar naudojamo turto veikloje turi už 1749,30 euro 

įsigyjimo savikaina. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialaus turto nepirko ir nenurašė. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje INT likutinė vertė sudaro 0,00 Eur. 

65. Naujo turto, įsigyto perduoti, ir patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams, 

mokykloje nėra. 

66. Pateikiama informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal grupes 

pasikeitimą per 2019 m. pagal 13-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą (pridedama).  

 

 

P4 Ilgalaikis materialusis turtas 

 

67.Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutinė vertė –198655,18 Eur. Jį sudaro 

ilgalaikio materialiojo turto vertė 185479,88 Eur ir bibliotekų fondai 13175,30 Eur. 12-ojo 

VSAFAS „Ilgalaikis materialus turtas“ 1 priedas. 

 68. Bibliotekos fondui nusidėvėjimas neskaičiuojamas. 
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 69. Mokykloje yra šios ilgalaikio materialiojo turto grupės, joms nustatyti šie  

nusidėvėjimo normatyvai yra patvirtinti mokyklos direktoriaus 2014 m. gruodžio 22 d.  įsakymu 

Nr.V1-142  :  

 
Eil. 

Nr. 
Turto grupės 

Turto nusidėvėjimo normatyvas 

(metai) 

1. Pastatai  

1.1. 

Kapitaliniai mūriniai pastatai i (sienos 2,5 ir daugiau plytų 

storio, gelžbetonio: perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai 

ir betoniniai): monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių 

blokų (perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai) pastatai 

140 

2. Mašinos ir įrenginiai  

2.1. Filmavimo, fotografavimo, mibiliojo telefono ryšio įrengimai 5 

3. Kitos mašinos ir įrenginiai  

3.1. Muzikos centrai, televizoriai, garso aparatūros pultai 5 

3.2. 
Elektriniai prietaisai (šaldytuvai, elektrinės plytos, 

konvekcinė krosnis) 
10 

3.3. Dvivietės plautuvės 10 

3.4. Kitos mašinos ir įrenginiai 25 

4. Baldai ir biuro įranga  

4.1. Baldai 12 

4.2. Kompiuteriai ir jų įranga 3 

4.3. Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 3 

4.4. Projektoriai 3 

4.5. Kita biuro įranga 10 

5. Kitas ilgalaikis materialusis turtas  

5.1. Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys 10 

5.2. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 10 

 

 70. Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip 

isipareigojimų ivykdymo garantija, ir turto, kuris nebenaudojamas mokyklos veikloje, nėra.  

71. Turto, kuris nebenaudoiamas mokyklos veikloje ir turto, kuris laikinai 

nenaudojamas mokyklos veiloje, nėra. 

72. Pastatų, kurie neanuojami mokyklos veikloje, nėra. 

73. Turto, įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutatis, mokykloje nera.  

74. Sutarčių, pasirašytų del ilgalaikio materialiojo turlo įsigijimo ateityje, paskutinei 

ataskaitinio laikotarpio diena mokykloje nėra.  

75. Naujo turto, isigyto perduoti, ir patikejimo teise perduoto kitiems subjektams, 

mokykloje nėra.  

76. Mokykla  neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie Žemes, kilnojamojo ar 

nekilnojamojo kultūros vertybių grupių nėra.  

77. Turto, perduoto Turto bankui, mokykla neturi.  

78. Pateikiama informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansines vertes pagal 

grupes pasikeitimą per 2019 m. pagal 12-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą (pridedama) 
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Finansinis turtas 

 

 79. Mokykla ilgalaikio finansinio turto neturi. 

 

P8 Atsargos  

 

80. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutis yra 74,39 Eur. Jį sudaro maisto 

produktų likutis. 

81. Aplinkybių ar ūkinių įvykių, dėl kurių būtų sumažinta atsargų vertė arba atkurta 

sumažinta atsargų vertė, mokykloje nebuvo. 

82.Atsargų, laikomų pas trečiuosius asmenis, nėra. 

83. Perkelto į atsargas ilgalaikio materialiojo turto, skirto parduoti, nėra. 

84. Pateikiama informacija aie atsargų balansinės vertės pagal grupes pasikeitimąpe 2019 

m. pagal 8-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą (pridedama). Mokyklos atsargų apskaitoje 

neužregistruotas atsargų nuvertėjimas. 

 

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

 

85. 2019 m. gruodžio 31 d. apskaitoje užregistruotas pinigų likutis  1950,74 euro, iš jų: 

VMI pervesta ir nepanaudota suma paramos gavėjams (GPM 2 proc) – 1950,74 euro.  

 

P12 Finansavimo sumos 

  

86. Finansavimo sumos: 2019m. iš valstybės biudžeto gauta 169533,92 Eur, iš 

savivaldybės biudžeto 256100,50 Eur. Finansavimo sumų likutis 2019-12-31 yra 200605,92 Eur. Iš 

jų savivaldybės biudžetų –197873,47 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę 

paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį bei likučius pateikiamos 20-ojo VSAFAS 

„Finansavimo sumos“ 4 ir 5 priedai. Pateikiama informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinius 

ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį bei finansavimo šaltinių likučius pagal 20-ojo VSAFAS 4,5 

prieduose nustatytas formas (pridedama). 

 

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 

sąnaudos 

 

87.Mokyklos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta  darbo 

užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų:  
Eil. Nr. Darbo santykių rūšis Darbo užmokesčio sąnaudos Socialinio draudimo 

sąnaudos 

Darbuotojų skaičius (vnt.) 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Etatų sąraše nurodyti darbuotojai 350248,05 253788,86 495,10 77762,61 34 37 

2 Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir 

atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, 

savo ekonomine prasme atitinkančias 

darbo santykių esmę (t.y. dirbantiems 

pagal terminuotas, autorines ir panašias 

darbo sutartis) 

      

3 Iš viso 350248,05 253788,86 495,10 77762,61 34 37 

 

Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtas turtas ir poataskaitiniai 

įvykiai. 

 

89. Mokykla neturi suformuotų ilgalaikių ir trumpalaikių atidėjinių, neapibrėžtųjų 

įsipareigojimų. 
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Noma, finansinė nuoma ir kitos turo perdavimo sutartys 

 

90. Nuomos ir finansinės nuomos sutarčių mokykla neturi. 

91. Pagal panaudos sutartis naudojamo turo sąrašas: 

 

Turto grupės pavadinimas Turto vertė 

2019-12-31 

Eur. 

Panaudos terminas, panaudos 

davėjas 

Pastabos 

Valstybinė žemė 0,7159 ha 463971,27 Palangos miesto savivaldybė 

2014-08-25 sudaryta – 70-čiai metų 

 

Kompiuteriai 10 vnt 9934,10 Palangos miesto savivaldybė  

2017-11-01 sudaryta  3-jiems metai 

 

Kompiuteriai 10 vnt 6576,40 Švietimo informacinių technologijų 

centras  

2019-01-24 sudaryta  10-čiai metų 

 

 

92. Turto, atiduoto naudoti pagal panaudos sutartis sąrašas: 

 

Turto, atiduoto naudoti pagal 

panaudos sutartis, pavadinimas 

Turto 

balansinė vertė 

Panaudos sutarties terminas, 

panaudos gavėjas 

Pastabos 

226,64 kv.m pastato patalpų nenumatyta Neterminuota, Palangos moksleivių 

klubas 

 

    

 

PRIDEDAMA: 

1. P2 Informacija apie segmentus, 1 lapas. 

2. P3 Nematerialus turtas, 2 lapai. 

3. P4 Ilgalaikis materialus turtas, 2 lapai. 

4. P8 Atsargos 1 lapas. 

5. P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai, 1 lapas. 

6. P12 Finansavimo sumos, 1 lapas. 

7. Finansavimo sumų likučiai, 1 lapas. 

8. P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos, darbo užmokesčio sąnaudos, 1 lapas. 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

laikinai einanti direktoriaus pareigas                                         Nijolė Sabaliauskienė 

 

    

Vyriausioji buhalterė                     Dainora Beniušienė 

 

 












