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I SKYIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Visagino „Atgimimo“ gimnazija įsteigta Lietuvos ministerijos 1987 m. liepos 10 d. 

įsakymu Nr. 46. 1997 m. gegužės 30 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo kolegijos 

nutarimu nuo 1997 m. rugsėjo 1 d. gimnazijai suteiktas humanitarinės gimnazijos statusas, o nuo 

2000 m. rugsėjo 1 d. švietimo ir mokslo ministro 2000 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 751 suteiktas ir 

realinės gimnazijos statusas. 

2. Įstaigos kodas 190243280. Įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre 

2018 m. gruodžio 12 d. 

3. Adresas: Tarybų g. 23, Visaginas. 

4. Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga, finansuojama iš savivaldybės 

biudžeto. 

5. „Atgimimo“ gimnazija yra juridinis asmuo. Veikla grindžiama Lietuvos Respublikos 

Konstitucija, (Švietimo, Socialinio darbo) ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimais, įstaigos nuostatais. 

6. Įstaiga turi savo anspaudą. 

7. Pagrindinė veiklos rūšis – švietimas. 

8. Įstaiga neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų. 

9. Vidutinis ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius buvo – 68. 

 

II SKYRIUS 

APSKAITOS POLITIKA  

 

12. Visagino „Atgimimo“ gimnazijos buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis 

Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), Buhalterinės 

apskaitos įstatymu, Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklėmis, 

Biudžetinių įstaigų įstatymu ir kitais teisės aktais bei „Atgimimo“ gimnazijos buhalterinės apskaitos 

politika, reglamentuojančia buhalterinės apskaitos tvarkymą ir patvirtinta gimnazijos direktoriaus 

2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1.24.V-99. 
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Minimalios apskaitos politikos nuostatos 

Nematerialusis turtas 

 

13. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-jame VSAFAS patiektą 

sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. 

14. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas 

įsigijimo savikaina. Išlaidos , patirtos po pirkto ar susikurto nematerialiojo turto pirminio 

pripažinimo, didina nematerialiojo turto įsigijimo savikainą tik tais atvejais, kai galima patikimai 

nustatyti, kad patobulintas nematerialusis turtas teiks didesnę ekonominę naudą, t.y. kad atliktas 

esminis nematerialiojo turto pagerinimas. 

15. Išankstiniai apmokėjimai  už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami 

nematerialiojo turto sąskaitose.  

16. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas 

ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir 

nuvertėjimą, jei jis yra.  

17. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą 

nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Tam tikro nematerialiojo 

turto vieneto 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. 

18. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas, nustatytas atsižvelgiant į sutartis 

ar kitas juridines teises, neturi būti ilgesnis už juridinių teisių galiojimo laikotarpį. Kitam 

nematerialiajam turtui Visagino ,,Atgimimo“ gimnazija taiko nematerialiojo turto amortizacijos 

normatyvus, patvirtintus teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

Ilgalaikis materialusis turtas 

 

19. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis 

atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12 VSAFAS nustatytus materialiojo turto pripažinimo 

kriterijus. 

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

nustatytas VSAFAS. Į smulkesnes grupes ilgalaikis turtas skirstomas pagal įstaigos poreikį.  

21. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje 

registruojamas įsigijimo savikaina.  

22. Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam 

skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.  

23. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros 

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

nuvertėjimą, jei jis yra. Žemė ir kultūros vertybės po pirminio pripažinimo finansinėse ataskaitose 

rodomi tikrąja verte (išskyrus kultūros vertybių rekonstravimo, konservavimo ir restauravimo 

išlaidas, kurios yra laikomos esminiu turto pagerinimu ir apskaitoje registruojamos 12-jame 

VSAFAS ,,Ilgalaikis materialusis turtas‘‘ nustatyta tvarka didinant šio ilgalaikio materialiojo turto 

vertę). 

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

naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti 
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nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas 

nuo kito mėnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampa su juo 

likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas 

to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos.  

25. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai 

proporcingą (tiesinį) pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus 

teisės aktų nustatyta tvarka. 

26. Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukauptas 

nusidėvėjimas ir, jei yra, nuvertėjimas nurašomi. 

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga patikėjimo teise valdyti ir disponuoti gavo transporto 

priemonę, kurios balansinė vertė -  40237,34 Eurų ir kompiuterinę įrangą, kurios balansinė vertė – 

1056,33 Eurai. Turtas užpajamuotas.  

 

Atsargos 

 

27. Atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina.  

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

savikainą, Visagino ,,Atgimimo“ gimnazija taiko atsargų konkrečių kainų būdą.  

29. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti 

inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas, o jis pagal materialiai atsakingus asmenis 

apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje. 

 

Gautinos sumos 

 

30. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. 

 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

 

31. Pinigus sudaro lėšos, esančios 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. 

Gimnazija pinigams kasos neturi, todėl ir grynųjų pinigų apskaitoje nėra. 

 

Finansavimo sumos 

 

32. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus kriterijus. 

 33. Finansavimo sumos – viešo sektoriaus subjekto iš valstybės ir savivaldybių 

biudžetų, Valstybinio socialinio fondo, Privalomojo sveikatos fondo, kitų išteklių fondų, Europos 

Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas 

viešo sektoriaus subjekto įstatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti.  

Finansavimo sumos apima ir viešo sektoriaus subjekto gautus arba gautinus pinigus, ir 

kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas viešo sektoriaus subjekto išlaidoms dengti ir paramos 

būdu gautą turtą.  

34. Visagino „Atgimimo“ gimnazijos gautos sumos (gautinos) finansavimo sumos 

pagal paskirtį skirstomos į :  

34.1. finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti; 
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34.2. finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. 

35. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti gaunamos kaip nemokamai gautas 

ilgalaikis turtas arba atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti ilgalaikiam arba 

trumpalaikiam nepiniginiam turtui įsigyti. 

36. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio 

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

išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos 

nepiniginiam turtui įsigyti. 

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

finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios 

sąnaudos. 

 

Finansiniai įsipareigojimai 

 

38. Visagino ,,Atgimimo“ gimnazijos visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į 

ilgalaikius ir trumpalaikius. Ilgalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama : ilgalaikiai 

atidėjiniai, ilgalaikės finansinės skolos, kiti ilgalaikiai įsipareigojimai. 

39. Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama: 

39.1. ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai; 

39.2. ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis; 

39.3. trumpalaikės finansinės skolos; 

39.4. pervestinos subsidijos ir finansavimo sumos; 

39.5. mokėtinos socialinės išmokos; 

39.6. pervestinos sumos į biudžetus, fondus ir kitiems subjektams; 

39.7. mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla; 

39.8. kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai. 

40. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai registruojami apskaitos ūkinės 

operacijos ar ūkinio įvykio dieną pagal visus ne vėliau kaip kito mėnesio 10 dienos gautus 

dokumentus. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai pagal dokumentus, gautus po kito mėnesio 

10 dienos, registruojami iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti. 

 

Pajamos 

 

41. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos 

pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. 

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kad ,,Atgimimo“ gimnazija 

gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai 

gimnazija gali patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. 

42. Pajamomis laikoma tik pačios gimnazijos gaunama ekonominė nauda. Gimnazijos 

pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra gaunama 

ekonominė nauda. Jei gimnazija yra atsakinga už tam tikrų sumų administravimą ir surinkimą, 

tačiau teisės aktų nustatyta tvarka privalo pervesti surinktas sumas į biudžetą ir (arba) socialinės 

apsaugos fondams ir neturi teisės šių sumų ar jų dalies atgauti tą patį ar vėlesniais ataskaitiniais 

laikotarpiais, tokios sumos ar jų dalis nėra pajamos ir apskaitoje registruojamos kaip gautinos ir 

mokėtinos sumos.  
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43. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį 

laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t.y. kurį suteikiamos viešos paslaugos, atliekami darbai ar 

parduodamos prekės ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. 

 

Sąnaudos 

 

44. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo 

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

pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma 

tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais 

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

Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma. 

Tais atvejais, kai numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos iš bendros 

mokėtinos sumos, sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą taikant rinkos 

palūkanų norma. 

 

Sandoriai užsienio valiuta 

 

45. Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje 

pagal sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbimą užsienio valiutos kursą. Sandorių užsienio 

valiuta mūsų įstaiga 2018 m. neturėjo. 

 

Turto nuvertėjimas 

 

46. Nuvertinto turto gimnazija 2018 m. neturėjo, todėl jis niekur ir neapskaitomas. 

 

Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtas turtas 

 

47. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto įstaiga neturėjo finansinių 

metų pradžioje ir per ataskaitinį laikotarpį jų neatsirado. 

 

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 

 

48. Įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos 

informacijos apie Visagino ,,Atgimimo“ gimnazijos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio 

laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms 

ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. 

Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, aprašomi aiškinamajame rašte, kai 

jie yra reikšmingi. 

 

Informacija pagal segmentus 

 

49. Visagino ,,Atgimimo“ gimnazija turi tvarkyti apskaitos veiklą pagal segmentus. 

Segmentai- gimnazijos pagrindinės veiklos dalys pagal atliekamas valstybės funkcijas, apimančios 

vienarūšes gimnazijos teikiamas viešas paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją.  

Apie kiekvieną segmentą pateikiama tokia informacija: 
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- segmento sąnaudos; 

- segmento pinigų srautai; 

Pagrindinis gimnazijos segmentas pagal valstybės funkciją – švietimas, aplinkos ir 

socialinė apsauga. 

 

Apskaitos klaidų taisymas 

 

50. Ataskaitiniu laikotarpiu gali pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių 

ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jos vienos vertine 

išraiška yra didesnė nei 0,5 procento per finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės. 

51. Ir esminės ir neesminės apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio 

laikotarpio finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaidų taisymo įtaka finansinėse ataskaitose 

parodoma taip: 

51.1. 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; 

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

parodomas veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje ,,Apskaitos politikos keitimo bei esminių apskaitos 

klaidų taisymo įtaka“. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio finansinė informacija 

pateikiama tokia, kokia buvo, t.y. nekoreguojama. Su esminės klaidos taisymu susijusi informacija 

pateikiama aiškinamajame rašte. 

  

 

III SKYRIUS 

PASTABOS 

 

 

 13. Finansinės būklės ataskaitoje: 

(P04) 

13.1. Turtas parodytas likutine verte  1643219,99 

Iš valstybės biudžeto        42003,37 

Iš savivaldybės biudžeto    1379423,95 

Iš Europos Sąjungos      221792,67 

Iš kitų šaltinių    0,00 

Iš uždirbtų pajamų    0,00 

 

(P08) 

 

13.2. Atsargos rodomos įsigijimo savikaina 0,00 

Iš valstybės biudžeto    0,00 

Iš savivaldybės biudžeto    0,00 

Iš Europos Sąjungos    0,00 

Iš kitų šaltinių    0,00 

Iš uždirbtų pajamų    0,00 

 

13.3.Išankstiniai apmokėjimai   0,00 

(P10) 

13.4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, paslaugas   0,00 
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14. Sukauptos gautinos sumos  32037,56 

 

 Atostoginių 

kaupiniai 

Kreditorinis 

įsiskolinimas 

tiekėjams 

 

Iš valstybės biudžeto 25113,18 0,00  

Iš savivaldybės biudžeto 6922,12 2,26  

Iš Europos Sąjungos 

biudžeto 

   

Iš kitų šaltinių    

Uždirbtų lėšų likutis ižde    

Iš viso: 32035,30 2,26  

 

 

 

 

15. Kitos gautinos sumos 802,73 (407,87 įstaiga permokėjo Sodrai ryšium su 

įmokom dėl MMA, taip pat buvo permokėta UAB ,,Visagino būstas‘ sumoje 394,86 Eurai už 

paviršinių nuotekų nuotakyno sistemos tvarkymą. Permoka gavosi dėl to, kad nebuvo gauta PVM 

sąskaita faktūra.  

 

(P11) 

16. Pinigų likutis sąskaitoje    0,00 

Iš valstybės biudžeto    0,00 

Iš savivaldybės biudžeto    0,00 

Iš Europos Sąjungos    0,00 

Iš kitų šaltinių    0,00 

Iš uždirbtų pajamų    0,00 

(P12) 

 

17. Finansavimo sumos   1643219,99 Eur 

Iš valstybės biudžeto: 

 ilgalaikio turto   42003,37  

 atsargų    0,00  

 pinigų     0,00 

 išankstiniai apmokėjimai   0,00 

Iš savivaldybės biudžeto: 

 ilgalaikio turto   1379423,95 

 atsargų    0,00 

 pinigų    0,00 

 išankstiniai apmokėjimai    0,00 

Iš Europos Sąjungos: 

 ilgalaikio turto   221792,67 

 atsargų    0,00 

 pinigų    0,00 

 išankstiniai apmokėjimai    0,00 

Iš kitų šaltinių  

 ilgalaikio turto   0,00 
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 atsargų    0,00 

 pinigų    0,00 

 išankstiniai apmokėjimai   0,00 

 

(P17) 

18. Tiekėjams mokėtinos sumos  2,26 Eur 

Iš valstybės biudžeto 

Iš savivaldybės biudžeto    2,26 

Iš Europos Sąjungos 

Iš kitų šaltinių 

Iš uždirbtų pajamų    0,00 

 

19. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 0,00 

Iš valstybės biudžeto 

Iš savivaldybės biudžeto 

Iš Europos Sąjungos 

Iš kitų šaltinių 

Iš uždirbtų pajamų 

 

20. Sukauptos mokėtinos sumos (atostoginių kaupiniai) 32037,56 

Iš valstybės biudžeto       25113,18 

Iš savivaldybės biudžeto         6924,38 

 

21. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai  802,73 

(P18) 

22. Grynąjį turtą sudaro   0,00 

Iš uždirbtų lėšų 

Atsargos iš uždirbtų lėšų 

Pinigų likutis ižde  

Debitoriai iš uždirbtų lėšų 

Minus tėvų mok. permoka 

Minus skola tiekėjams iš uždirbtų lėšų 

Kita     0,00 

 

 23. Veiklos rezultatų ataskaita 

 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priede išdėstytos pagrindinės veiklos 

finansavimo pajamos pagal šaltinius, sąnaudos pagal ekonominę klasifikaciją. Pateiktos kitos 

veiklos pajamų ir sąnaudų bendrosios sumos. 

(P21) 

24. Pagrindinės veiklos kitos pajamos: 26536,36 

Pajamos gautos iš tėvų  už vaikų maitinimą 25654,39 

Pajamos gautos iš pirkėjų už suteiktas paslaugas – 881,97 

Kitos pajamos 0,00 

              (P22) 

25. Pagrindinės veiklos sąnaudos: 

 Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudos palyginus su praeito laikotarpio 

sąnaudomis sumažėjo 37538,85 Eurų. 

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sumažėjo 52138,76 Eurų 

sumažėjus keturiems mūsų įstaigos pedagogams ir mokinių skaičiui, atitinkamai mažėja pedagogų 

krūviai ir jų darbo užmokestis taip pat ir atostogų rezervas.  

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sumažėjo 552,78 Eurais. 
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pastatų ir kitų statinių nusidėvėjimas. Kitam materialiam turtui nusidėvėjimas perskaičiuotas 

nebuvo, kadangi beveik visas turtas, išskyrus įstaigos pastatus ir kai kurią kompiuterinę įranga, yra 

visiškai nusidėvėjęs, tačiau veikloje dar naudojamas.. 

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos padidėjo 4556,35 Eurais ryšium su pačių 

kainų didėjimu už paslaugas. 

Komandiruočių ir kvalifikacijos kėlimo sąnaudos palyginus su praėjusiu ataskaitiniu 

laikotarpiu padidėjo 652,19 Eurais, paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos padidėjo 6458,85 

Eurais, sunaudotų prekių lyginant su praėjusiu laikotarpiu buvo sunaudota 1258,50 Eurais daugiau, 

o mokinių gaunančių nemokamą maitinimą išlaidos sumažėjo 1278,32 Eurais, kadangi mokinių 

skaičius, gaunančių nemokamą maitinimą irgi sumažėjo.  

Kitų paslaugų sąnaudos padidėjo 3505,12 Eurų. 

 

 

 

Direktorė      Vanda Beinorienė 

 

Vyriausioji buhalterė     Gelėna Kiškytė 


