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PALANGOS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 
Kodas 300501605 Vasario 16-osios g. 6, Palanga, tel. 40106 faksas 40106 

 
 
 

METINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS 

2020 m. balandžio 14 d. Nr. (1-10)S- 

 
 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Palangos švietimo pagalbos tarnyba įregistruota 2005 m. vasario 28 d., rejestro Nr. 

0079068, įstaigos kodas 300501605. Pagrindinė veikla – Pagalba mokiniui, mokytojui ir mokyklai. 

2. Palangos švietimo pagalbos tarnybos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir 

baigiasi gruodžio 31 d. 

3. Palangos švietimo pagalbos tarnyba kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip 

administruojamų subjektų neturi. 

4. Palangos švietimo pagalbos tarnyba filialų ir struktūrinių vienetų neturi. 

5. Palangos švietimo pagalbos tarnyboje 2019 m. vidutiniškai dirbo 12 darbuotojų. 

6. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos 

piniginiais vienetais – eurais. 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

Palangos švietimo pagalbos tarnybos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas 

vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų 

nėra. 

Palangos švietimo pagalbos tarnyba apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį 

rengia pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus: 

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai; 

- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas; 

- Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;  

- Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas‘; 

- Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais. 

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos keitimų nebuvo. 
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Atskirų apskaitos objektų (materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto, atsargų, 

pinigų, įsipareigojimų, nemokamai gauto turto, atidėjinių, nuomos, finansinės nuomos (lizingo), 

pajamų ir sąnaudų) apskaitos principai, įvertinimo būdai ir metodai nustatyti atitinkamą objektą 

reglamentuojančiose įstaigos apskaitos politikos skyriuose. 

 Palangos švietimo pagalbos tarnybos apskaitoje ūkinės operacijos ir įvykiai 
registruojami ir finansinių ataskaitų rinkinys rengiamas taikant šiuos bendruosius apskaitos 
principus: 

1. kaupimo; 
2. subjekto;  
3. veiklos tęstinumo; 
4. periodiškumo;  
5. pastovumo;  
6. piniginio mato; 
7. palyginimo; 
8. atsargumo; 
9. neutralumo; 
10.  turinio viršenybės prieš formą. 

 

Nematerialus turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo ar pasigaminimo savikaina. 

Nematerialiuoju turtu laikomas toks turtas, kuris yra lengvai atskiriamas nuo kitų nematerialiojo 

turto vienetų, tikėtina, kad būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos, galima 

patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, centras turi teisę tuo turtu disponuoti. 

Palangos švietimo pagalbos tarnyboje nematerialusis turtas skirstomas į tokias grupes, 

kurioms patvirtintas naudingo tarnavimo laikas pagal Palangos švietimo pagalbos tarnybos 

direktoriaus patvirtintus ilgalaikio turto amortizacijos normatyvus (metais):  

1.  Programinė įranga, jos licenzijos ir techninė dokumentacija 3 m. 

2. Kitas nematerialus turtas 10 m. 

 Amortizacija skaičiuojama taikant tiesinį amortizacijos skaičiavimo metodą.  

 Nematerialus turtas turi būti nurašomas jį perleidžiant arba jei šis turtas nebeatitinka 

nematerialiojo turto pripažinimo kriterijų. 

 Ilgalaikis materialus turtas Palangos švietimo pagalbos tarnybos apskaitoje 

registruojamas įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, jei jo vertė yra ne mažesnė nei 500 eurų ( šis 

ktriterijus netaikomas nekilnojamajam turtui, transporto priemonėms), veikloje tarnaus ilgiau nei 

vienerius metus, pagrįstai tikėtina, kad būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos, 

galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, Palangos švietimo pagalbos 

tarnyba turi teisę tuo turtu disponuoti. 

 Palangos švietimo pagalbos tarnyboje yra ilgalaikio materialiojo turto grupės ir 

direktoriaus nustatytas tarnavimo laikas: 
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Eil. 
Nr. 

Ilgalaikio turto grupės ir rūšys 

Turto nusidėvėjimo 
(amortizacijos) 

normatyvai 
(metais) 

 MATERIALUSIS TURTAS  

1. Pastatai  

1.1. Kapitaliniai mūriniai pastatai (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 

1.2. Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, 
betono, lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai – 
gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai) 

100 

1.3. Tašytų rąstų pastatai  50 

2. Mašinos ir įrenginiai  

2.1. Gamybos mašinos ir įrenginiai 25 

2.2. Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai 5 

2.3. Kitos mašinos ir įrenginiai 25 

3. Baldai ir biuro įranga  

3.1. Baldai 12 

3.2. Kompiuteriai ir jų įranga 3 

3.3. Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 3 

3.4. Kita biuro įranga 10 

4. Kitas ilgalaikis materialusis turtas  

4.1. Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys 10 

4.3. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 10 

 

 Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesinį nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. 

 Ilgalaikis materialus turtas nurašomas iš apskaitos, kai jis perleidžiamas, Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka  pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) 

naudoti, yra prarandamas dėl vagysčių, stichinių nelaimių ar kitų priežasčių. 

 Biologinio turto Palangos švietimo pagalbos tarnyba neturi 

 Atsargomis laikomas Palangos švietimo pagalbos tarnybos trumpalaikis turtas, kurį 

įstaiga per vienerius metus sunaudoja pajamoms uždirbti ar viešosioms paslaugoms teikti arba kuris 

yra laikomas numatant jį parduoti ar paskirstyti vykdant įprastą veiklą. Taip pat atsargomis 

laikomas ūkinis inventorius - materialus turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir 

kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią įstaigos 

ilgalaikio materialiojo turto vertę 500 eurų. Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos 

įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas - įsigijimo ar pasigaminimo 

savikaina arba grynąja realizavimo verte. 

 Kai atsargos atiduodamos naudoti Palangos švietimo pagalbos tarnybos veikloje 

ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. 
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 Finansinis turtas. Palangos švietimo pagalbos tarnyboje yra trumpalaikis finansinis 

turtas. Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama: 

  per vienerius metus gautinos sumos (įskaitant ilgalaikių gautinų sumų einamųjų metų 
dalį); 
  pinigai ir pinigų ekvivalentai. 

 
 Gautinos sumos. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos 
įsigijimo savikaina.  
 Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigus sudaro pinigai banko sąskaitose ir grynieji 

pinigai kasoje. 

 Negrynieji pinigai yra laikomi banko įstaigoje.  

Palangos švietimo pagalbos tarnyba naudoja keturias bankines sąskaitas: biudžetinėms 

lėšoms, specialiosios programos lėšoms, įplaukoms už suteiktas paslaugas ir parduotas prekes bei 

pavedimų lėšoms . 

Pavedimai bankui pateikiami naudojantis AB Šiaulių bankas paslaugomis. 

Pateikus bankui (sąrašinį) pavedimą, jo kopija (nepatvirtinta) lieka prie atitinkamos sąskaitos 

bankinių dokumentų, kurie pagrindžiami banko išrašu. 

Iš banko gaunami sąskaitų išrašai saugomi prie atitinkamos sąskaitos bankinių dokumentų 

chronologine tvarka. 

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

priskiriami prie trumpalaikio turto, tačiau, jei pinigų naudojimo arba disponavimo jais laikas 

apribojamas ilgiau nei 12 mėnesių  skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio 

dienos, jie turi būti priskiriami prie ilgalaikio finansinio turto. 

 Finansavimo sumos. Finansavimo sumos – iš valstybės biudžeto, iš savivaldybės 

biudžeto, bei iš kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas Palangos švietimo 

pagalbos tarnybos įstatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos 

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

išlaidoms kompensuoti ir paramos būdu gautą turtą. 

Gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: 

 finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti; 

 finansavimo sumas kitoms išlaidoms. 

 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. 

 Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio 

išlaidoms (negautoms pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms 
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išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos 

nepiniginiam turtui įsigyti.  

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

finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios 

sąnaudos. 

 Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, 

sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams, 

mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojant perduotas finansavimo sumas.  

 Atidėjiniai. Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl 

įvykio praeityje įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą ir tikėtina, kad 

jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta (pvz., jei 

įstaiga iškeltas ieškinys ir 90 procentų tikėtina, kad įstaiga privalės sumokėti ieškovui priteistą 

sumą, turi būti suformuotas atidėjinys, lygus tikėtinai sumokėti sumai). Atidėjiniai yra peržiūrimi 

paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami, atsižvelgiant į naujus įvykius ar 

aplinkybes, kad parodytų tiksliausią dabartinį įvertinimą. 

 Finansiniai įsipareigojimai. Palangos švietimo pagalbos tarnyboje visi 

įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Ilgalaikiams 

finansiniams įsipareigojimams priskiriama: 

 ilgalaikiai atidėjiniai (pvz., atidėjiniai dėl įstaigai iškeltų teisminių ieškinių, kai 

tikėtina, kad dėl jų baigties įstaiga turės sumokėti priteistas sumas); 

 kiti ilgalaikiai įsipareigojimai. 

 Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama: 

 trumpalaikiai atidėjiniai; 

 ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis; 

 trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai; 

 finansavimo sumos; 

 pervestinos sumos; 

 mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla. 

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie 

įsipareigojimai įvertinami:  

 ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina; 

 trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina. 

 Finansinė nuoma (lizingas) Finansinės nuomos (lizingo) sutarčių Palangos švietimo 

pagalbos tarnyba neturi. 
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Pajamos Palangos švietimo pagalbos tarnyboje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo 

principu, t.y. apskaitoje jos registruojamos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. 

Pajamos įvertinamos tikrąją verte. Pajamos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos pajamos, kitos 

veiklos pajamos, finansinės ir investicinės veiklos pajamos. 

Sąnaudos Palangos švietimo pagalbos tarnybos apskaitoje pripažįstamos 

vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo, ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su 

jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą. Jos apskaitoje įvertinamos 

tikrąją verte. Sąnaudos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos, 

finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.  

Segmentai Įstaiga turi tvarkyti apskaitos veiklą pagal segmentus. Segmentai – įstaigos 

veiklos dalis,  apimanti vienos valstybės funkcijos, nustatytos Lietuvos Respublikos valstybės ir 

savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijoje, atlikimą. Įstaiga pagrindinę veiklą vykdo 

pagal švietimo segmentą, vaikų nemokamas maitinimas - socialinė apsauga segmentą. 

Apie segmentą pateikiama tokia informacija: 

segmento sąnaudos; 

segmento pinigų srautai. 

 

Apskaitinių įverčių keitimas Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei 

pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą, arba atsiranda papildomos 

informacijos ar kitų įvykių. 

 

Apskaitos klaidų taisymas Ataskaitiniu laikotarpiu pastebėtos apskaitos klaidos, 

padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose, taisomos tame laikotarpyje, jei 

jos buvo pastebėtos.  

 

 

III PASTABOS 

1. Nematerialus turtas. P03 

1.1  Palangos švietimo pagalbos tarnyba turi nematerialiojo turto: programinė įranga ir 

jos licenzijos. 

1.2 Nematerialiojo turto vienetų, kurio tarnavimo laikas nerybotas tarnyba neturi. 

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

kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, ir turto kuris nebenaudojamas Palangos švietimo pagalbos 

tarnyboje nėra. 
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1.4 Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas 

veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro: 

 

 

 

1.5 Informaciapie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį 

laikotarpį. 

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* 

                        

Kitas nematerialusis turtas 

Nebaigti 
projektai ir 
išankstiniai 

apmokėjimai 

Eil. 
Nr. 

Straipsniai 

Plė-
tros 
dar-
bai 

Pro-
gra-
minė 

įran-ga 
ir jos 
licen-
cijos 

patent
ai ir 
kitos 
licen-
cijos 

(išsky
rus 

nurod
y-tus 

4 
stulpe
-lyje) 

litera-
tūros, 
moks-
lo ir 

meno 
kūri-
niai 

kitas 
nema-
teria-
lusis 

turtas 

Ne-
bai-
gti 

pro-
jek-
tai 

išan-
ksti-niai 
apmo-
kėji-
mai 

Pres-
tižas 

Iš viso 

1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina 
ataskaitinio laikotarpio pradžioje 

 4030,44       4030,44 

2. Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį          

2.1.   pirkto turto įsigijimo savikaina          

2.2. 
  

neatlygintinai gauto turto 
įsigijimo savikaina 

         

3. 
Parduoto, perduoto ir  nurašyto turto suma per 
ataskaitinį laikotarpį 

         

3.1. 4. Pergrupavimai (+/-)          

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) 

 4030,44       4030,44 

7. Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje 

X -4030,44  X  X X  -4030,44 

8. Neatlygintinai gauto turto sukaupta 
amortizacijos suma** 

X   X  X X   

9.  Apskaičiuota amortizacijos suma per 
ataskaitinį laikotarpį 

X   X  X X   

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 pokičiai X   X  X X   

13. Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10) 

X --4030,44  X  X X  -4030,44 

Ataskaitinis 
laikotarpis 
Eur. 

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis Eur. 

4030,44 4030,44 
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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 

         

17. 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 (12+13+14-15-16+/-17) 

         

22. Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (5-11-18) 

 0,00       0,00 

23. Nematerialiojo turto likutinė vertė  ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje (1-6-12) 

 0,00       0,00 

 * – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.                 

**– Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.         

 

1.6 Tarnyboje nematerialiojo turto apskaitoje nėra priskaičuota turto nuvertėjimo. 

 

2. Ilgalaikis materialus turtas.P04 

2.2 .IM turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto užstatyto kaip 

įsipareigojimų įvykdymo garantija tarnyboje nėra. 

2.3 IM turto, kuris nebenaudojamas veikloje ir turto, kuris laikinai nebenaudojamas 

tarnybos veikloje nėra. 

2.4 Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą ataskaitiniame laikotarpyje 

nebuvo. 

2.5 Tarnyba neturi ilgalaikio turto priskiriamo prie žemės, kilnojamųjų ar 

nekilnojamųjų kultūros vertybių grupių. 

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

įsigijimo ar pasigaminimo savikaina: 

 

 

 

2.7 Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį. 

Ataskaitinis 
laikotarpis 
Eur. 

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis Eur. 

24832,33 23124,93 
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Pastatai Kitas ilgalaikis materialusis turtas 
Eil. 
Nr. 

Straipsniai Žem
ė Gyve-

namieji 
Kiti 

Infra-
struktū-

ros ir kiti 
statiniai 

Nekilno-
jamosios 
kultūros 
vertybės 

Mašinos 
ir įren-
giniai 

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 

        31359,34  1506,02   32865,36 

2 Įsigijimai per ataskaitinį 
laikotarpį 

  37739,80   4274,80        42014,60 

2.1 Pirkto turto įsigijimo 
savikaina 

              

2.2 Neatlygintinai gauto turto 
įsigijimo savikaina 

  37739,80   4274,80        42014,60 

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 

savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje 
(1+2-3+/-4) 

  37739,80   4274,80   31359,34  1506,02   74879,96 

6 Sukaupta nusidėvėjimo 
suma ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje 

X        -27355,12 X -1506,02 X X -28861,14 

7 Neatlygintinai gauto turto 
sukaupta nusidėvėjimo 
suma** 

X  -27329,88   -3417,56    X  X X -30747,44 

8 Apskaičiuota 
nusidėvėjimo suma per 
ataskaitinį laikotarpį 

X  -30,54   -19,04   -1398,85 X  X X -1448,43 

9 Sukaupta parduoto, 
perduoto ir nurašyto turto 
nusidėvėjimo suma 

X         X  X X  

9.1 Parduoto X         X  X X  
9.2 Perduoto X         X  X X  
9.3 Nurašyto X         X  X X  
10 Pergrupavimai (+/-) X         X  X X  
11 Sukaupta nusidėvėjimo 

suma ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje 
(6+7+8-9+/-10) 

X  -27360,42   -3436,60   -28753,97 X -1506,02 X X -61057,01 

12 Nuvertėjimo suma 
ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje 

X         X     

13 Neatlygintinai gauto turto 
sukaupta nuvertėjimo 
suma** 
 

X         X     
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Pastatai Kitas ilgalaikis materialusis turtas 

Eil. 
Nr. 

Straipsniai 
Žem

ė Gyve-
namieji 

Kiti 

Infra-
struktū-

ros ir kiti 
statiniai 

Nekilno-
jamosios 
kultūros 
vertybės 

Mašinos 
ir įren-
giniai 

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 
14 Apskaičiuota nuvertėjimo 

suma per ataskaitinį 
laikotarpį 

X         X     

15 Panaikinta nuvertėjimo 
suma per ataskaitinį 
laikotarpį 

X         X     

16 Sukaupta parduoto, 
perduoto ir nurašyto turto 
nuvertėjimo suma 

X         X     

16.1 Parduoto X         X     
16.2 Perduoto X         X     
16.3 Nurašyto X         X     
17 Pergrupavimai (+/-) X         X     
18 Nuvertėjimo suma 

ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (12+13+14-15-
16+/-17) 

X         X     

19 Tikroji vertė ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje 

 X X X  X X  X  X X X  

20 Neatlygintinai gauto turto 
iš kito subjekto sukauptos 
tikrosios vertės pokytis 

              

21 Tikrosios vertės 
pasikeitimo per ataskaitinį 
laikotarpį suma (+ /-) 

 X X X  X X  X  X X X  

22 Parduoto, perduoto ir 
nurašyto turto tikrosios 
vertės suma 

 X X X  X X  X  X X X  

22.1 Parduoto  X X X  X X  X  X X X  
22.2 Perduoto  X X X  X X  X  X X X  
22.3 Nurašyto  X X X  X X  X  X X X  
23 Pergrupavimai (+/-)  X X X  X X  X  X X X  
24 Tikroji vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje 
(19+20+/-21-22+/-23) 

 X X X  X X  X  X X X  

25 Ilgalaikio materialiojo 
turto likutinė vertė 
ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje (5-11-18+24) 

  10379,38   838,20   2605,37  0,00   13822,95 

26 Ilgalaikio materialiojo 
turto likutinė vertė 
ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje (1-6-12+19) 

        4004,22  0,00   4004,22 

* Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi. 
** Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo 
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3. Ilgalaikio turto įsigyto lizingo būdu  Palangos švietimo pagalbos tarnyba neturi. 

 

4. Ilgalaikio finansinio turto Palangos švietimo pagalbos tarnyba neturi. 

 

 5. Biologinio turto Palangos švietimo pagalbos tarnyba neturi. 

 

 6. Atsargos. P08 

6.1 Atsargų nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarpi nebuvo. 

6.2 Tarnybos atsargos nelaikomos pas trečuosius asmenis. 
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6.3 Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį: 
 

Nebaigta gaminti produkcija 
ir nebaigtos vykdyti sutartys 

Pagaminta produkcija ir 
atsargos, skirtos parduoti 

Eil. 
Nr. Straipsniai 

Strateginė
s ir 

neliečia-
mosios 

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         
2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)  4667,45      4667,45 
2.1 Įsigyto turto įsigijimo savikaina  4591,56      4591,56 
2.2 Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina  75,89      75,89 
3 Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį 

(3.1+3.2+3.3+3.4) 
 -4667,45      -4667,45 

3.1 Parduota         
3.2 Perleista (paskirstyta)         
3.3 Sunaudota veikloje  -4667,45      -4667,45 
3.4 Kiti nurašymai         
4 Pergrupavimai (+/-)         
5 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

(1+2-3+/-4) 
        

6 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje         

7 Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų 
sukauptas nuvertėjimas (iki perdavimo) 

        

8 Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį         
9 Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį 

suma 
        

10 Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), 
sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas 
(10.1+10.2+10.3+10.4) 

        

10.1 Parduota         
10.2 Perleista (paskirstyta)         
10.3 Sunaudota veikloje         
10.4 Kiti nurašymai         
11 Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)         
12 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(6+7+8-9-10+/-11) 

        

13 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(5-12) 

 0,00      0,00 

14 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 
(1-6) 

 0,00      0,00 
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7. Išankstiniai apmokėjimai. P09 

 

Eil. 
Nr. 

Straipsnio pavadinimas 

Paskutinė 
ataskaitinio 
laikotarpio 

diena 

Paskutinė 
praėjusio 

ataskaitinio 
laikotarpio 

diena 
1 2 3 4 
1 Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina 1147,80 1723,04 
1.1 Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 1147,80  
1.2 Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti   
1.3 Išankstiniai mokesčių mokėjimai   
1.4 Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai   
1.5 Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams   
1.6 Kiti išankstiniai apmokėjimai   
1.7 Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams 

vykdyti 
  

1.8 Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos  1723,04 
2 Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas   
3 Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) 1147,80 1723,04 

 

8. Per vienerius metus gautinos sumos. P10 

 

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio 
diena 

Paskutinė praėjusio ataskaitinio 
laikotarpio diena 

Eil. 
Nr. 

Straipsnio pavadinimas 
Iš viso 

Tarp jų iš 
viešojo 

sektoriaus 
subjektų 

Tarp jų iš 
kontroliuoja

mų ir 
asocijuotųjų 

ne viešojo 
sektoriaus 
subjektų 

Iš viso 

Tarp jų iš 
viešojo 

sektoriaus 
subjektų 

Tarp jų iš 
kontroliuojam

ų 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) 
11032,11 11032,11  8236,35 8236,35  

1.1 Gautinos finansavimo sumos       
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 
      

1.3.1 Gautinos sumos už turto naudojimą       
1.3.2 Gautinos sumos už parduotas prekes       
1.3.3 Gautinos sumos už suteiktas paslaugas       
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 11032,11 11032,11  8236,35 8236,35  
1.5.1 Iš biudžeto 11032,11 11032,11  8236,35 8236,35  
1.5.2 Kitos       
1.6 Kitos gautinos sumos       
2 Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
      

3 Per vienerius metus gautinų sumų balansinė 
vertė (1-2) 

11032,11 11032,11  8236,35 8236,35  
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 9. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.P11. 

 

Paskutinė ataskaitinio 
laikotarpio diena 

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio 

diena 
Eil. 
Nr. 

Straipsnio pavadinimas 

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) 
  9674,96  

1.1 Pinigai bankų sąskaitose   9674,96  
1.2 Pinigai kasoje     
1.3 Pinigai kelyje     
1.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose     
1.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas     
2 Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)     
2.1 Pinigai bankų sąskaitose     
2.2 Pinigai kasoje     
2.3 Pinigai kelyje     
2.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose     
2.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas     
3 Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių  

(3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7) 
4183,80  2087,62  

3.1 Pinigai bankų sąskaitose 4183,80  2087,62  
3.2 Pinigai kasoje     
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) 4183,80  11762,58  
5 Iš jų išteklių fondų lėšos     

 

 

 10. Finansavimo sumos.P12  

Finansavimo sumų likučiai: 

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Eil. 
Nr. 

Finansavimo šaltinis 
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 
priklausančią finansavimo sumų iš 
Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 
tarptautinių organizacijų dalį) 

 289,59 289,59  218,66 218,66 

2 Iš savivaldybės biudžeto     11217,58 11217,58 
3 Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių 

ir tarptautinių organizacijų 
 13147,76 13147,76  1261,60 1261,60 

4 Iš kitų šaltinių  648,72 648,72  960,25 960,25 
5 Iš viso  14086,07 14086,07  13658,09 13658,09 
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FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 
 

Per ataskaitinį laikotarpį 

Eil. 
Nr. 

Finansavimo sumos 

Finansavimo 
sumų likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje 

Finansavimo 
sumos 

(gautos), 
išskyrus 

neatlygintinai 
gautą turtą 

Finan-
savmo 
sumų 

pergru-
pavimas 

Neatlyginti
nai gautas 

turtas 

Perduota 
kitiems 
viešojo 
sekto-
riaus 

subjek-
tams 

Finansa-
vimo sumų 

sumažė-
jimas dėl 

turto 
pardavimo 

Finansavimo 
sumų 

sumažėjimas 
dėl jų 

panaudojimo 
savo veiklai 

Finansavimo 
sumų 

sumažėjimas 
dėl jų 

perdavimo ne 
viešojo 

sektoriaus 
subjektams 

Finan-
savimo 
sumos 

grąžintos 

Finansavim
o sumų 

(gautinų) 
pasikeitima

s 

Kiti 
pokyčiai 

Finansavimo 
sumų likutis 
ataskaitiio 
laikotarpio 
pabaigoje 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1. Iš valstybės biudžeto (išskyrus 

valstybės biudžeto asignavimų 
dalį gautą iš Europos Sąjungos, 
užsienio valstybių ir 
tarptautinių organizacijų: 

289,59 36368,00  2,38   -36441,31    

 

218,66 

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 289,59   2,38   -73,31     218,66 
1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00 36368,00     -36368,00     0,00 
2. Iš savivaldybės biudžeto 

(išskyrus savivaldybės biudžeto 
asignavimų dalį gautą iš 
Europos Sąjungos, užsienio 
valstybių ir tarptautinių 
organizacijų): 

0,00 112544,00 0,00 11267,16   -112593,58    

 

11217,58 

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 0,00  2666,97 11267,16   -2716,55     11217,58 
2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00 112544,00 -2666,97    -109877,03     0,00 
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): 

13147,76 5000,00 0,00 73,51 -1893,72  -15065,95    

 

1216,60 

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 1749,76  573,01 73,51   -1134,68     1261,60 
3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 11398,00 5000,00 -573,01  -1893,72  -13931,27     0,00 
4. Iš kitų šaltinių: 648,72 437,11     -125,58     960,25 
4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 188,33      -37,68     150,65 
4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 460,39 437,11     -87,90     809,60 
5. Iš viso finansavimo sumų: 14086,07 154349,11 0,00 11343,05 -1893,72  -164226,42     13658,09 
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 11. Atidėjiniai. Palangos švietimo pagalbos tarnyba per ataskaitinį laikotarpį 

atidėjinių neturėjo. 

 12. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas). Palangos švietimo pagalbos tarnyba tokių 

sutarčių neturi. 

13. Mokėtinos sumos. Trumpalaikiai įsipareigojimai. P17 

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS 

 

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 
Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio 

diena 

Eil 
Nr. 

Straipsnio pavadinimas 
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 santikiai susiję 
įsipareigojimai 

   2,03 2,03  

3 Tiekėjams mokėtinos sumos 193,67      
4 Sukauptos mokėtinos sumos 10878,44   8236,35 8236,35  
4.1 Sukauptos finansavimo sąnaudos       
4.2 Sukauptos atostoginių sąnaudos 10878,44   8236,35 8236,35  
4.3 Kitos sukauptos sąnaudos       
4.4 Kitos sukauptos mokėtinos sumos       
5 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai       
5.1 Mokėtini veiklos mokesčiai       
5.2 Gauti išankstiniai apmokėjimai       
5.3 Kitos mokėtinos sumos       
6 Kai kurių trumpalaikių mokėtinų 

sumų balansinė vertė (1+2+3+4) 
11072,11   8238,38 8238,38  

 

 

 14. Pajamos. Kitos pajamos. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos. P21 

Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos: 
Eil. 
Nr. 

Straipsnio pavadinimas 
Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis 

1 2 3 4 
1 Apskaičuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos 25925,90 26511,25 
1.1 Pajamos iš rinkliavų   
1.2 Pajamos iš administracinių baudų   
1.3 Pajamos iš dividendų   
1.4 Pajamos iš atsargų pardavimo   
1.5 Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas   
1.6 Suteiktų paslaugų pajamos** 25925,90 26511,25 
1.7 Kitos   
2 Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos   
3 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 25925,90 26511,25 
* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste. 
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste. 
 

 Pajamos už suteiktas paslaugas, tai Palangos švietimo pagalbos tarnybos 
organizuojamų seminarų pajamos. 
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Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos  

Eil. 
Nr. 

Straipsnio pavadinimas 
Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis 

1 2 3 4 
1 Kitos veiklos kitos pajamos 102,00  
1.1 Pajamos iš atsargų pardavimo   
1.2 Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas   
1.3 Pajamos iš administracinių baudų   
1.4 Nuomos pajamos 102,00  
1.5 Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**   
1.6 Kitos   
2 Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos   
3 Kitos veiklos sąnaudos   
3.1 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina   
3.2 Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo   
3.3 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos   
3.4 Paslaugų sąnaudos   
3.5 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos   
3.6 Kitos veiklos sąnaudos   
4 Kitos veiklos reziltatas 102,00  

 

 

 15. Finansinės ir investicinės veikos pajamos ir sąnaudos P23 

 

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos 

Eil. 
Nr. 

Straipsnio pavadinimas 
Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

1 2 3 4 

1. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos   

1.1.   Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo     

1.2.   Baudų ir delspinigių pajamos     

1.3.   Palūkanų pajamos   

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   -0,18 -0,02 

2.1.   Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo -0,15   
2.2.    Baudų ir delspinigių sąnaudos -0,03 -0,02 
2.3.   Palūkanų sąnaudos    
2.4.   Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*     

3. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1 - 2) -0,18 -0,02 

 

 

 16 Finansinės rizikos valdymas P24 

 

 Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo)) 

įsipareigojimus eurais ir užsienio valiutomis 
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Eil. 
Nr. 

Įsipareigojimų dalis valiuta 
Balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje 
Balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje 

1 2 3 4 
1 Eurais 8238,38 11072,11 
2 JAV doleriais   
3 Kitomis   
4 Iš viso 8238,38 11072,11 

 

 17. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.  

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro: 

Darbo užmokesčio sąnaudos 
Socialinio draudimo 

sąnaudos 
Darbuotojų skaičius (vnt.) 

Eil. 
Nr. 

Darbo santykių rūšis 
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 133004,72 77427,99 276,40 23205,90 12 12 

      
      
      

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 133004,72 77427,99 276,40 
 

23205,90 
 

12 12 

  



 19 

17. Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus. 

Segmentai 

Eil. 
Nr. 

Finansinių ataskaitų straipsniai Bendros 
valstybės 
paslaugos 

Gynyba 

Viešoji 
tvarka ir 

visuomenės 
apsauga 

Ekono -
mika 

Aplinkos 
apsauga 

Būstas ir 
komuna-
linis 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         190993,73  190993,73 

1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo         133281,12  133281,12 

1.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos         1448,43  1448,43 

1.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių         5048,69  5048,69 

1.4 Komandiruočių         5999,72  5999,72 

1.5 Transporto         2510,00  2510,00 

1.6 Kvalifikacijos kėlimo         651,00  651,00 

1.7 Paprastojo remonto ir 
eksploatavimo 

        203,24  203,24 

1.8 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų            

1.9 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina         4667,45  4667,45 

1.10 Socialinių išmokų            

1.11 Nuomos            

1.12 Finansavimo            

1.13 Kitų paslaugų         37175,08  37175,08 

1.14 Kitos         9,00  9,00 

2 Apskaitos politikos keitimo ir esminių 

apskaitos klaidų taisymo įtaka 

           

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai            

3.1 Išmokos         186152,76  186152,76 

3.1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo         130639,03  130639,03 

3.1.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių         5139,56  5139,56 

3.1.3 Komandiruočių         5999,72  5999,72 

3.1.4 Transporto         2510,00  2510,00 

3.1.5 Kvalifikacijos kėlimo         651,00  651,00 

3.1.6 Paprastojo remonto ir 

eksploatavimo 

        203,240  203,240 

3.1.7 Atsargų įsigijimo         4592,03  4592,03 

3.1.8 Socialinių išmokų            

3.1.9 Nuomos            

3.1.10 Kitų paslaugų įsigijimo         36418,18  36418,18 

3.1.11 Sumokėtos palūkanos            

3.1.12 Kitos išmokos            
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18. Sandoriai užsienio valiuta. Palangos švietimo pagalbos tarnyba sandorių užsienio 

valiuta neturėjo. 

19. Užbalansinės sąskaitos. Palangos švietimo pagalbos tarnybos užbalansinėje 

sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigai buvo: 

- Ūkinis inventorius  - 21 635,69 eurų. 

 

20. Kita informacija. Palangos švietimo pagalbos tarnyba 2019 metais gavo 349,21 

eurų paramos 2 proc. nuo gyventojų pajamų mokesčio, parama bus panaudota ateinančiais metais. 

 

 

 

Direktorė      Vilma Želvienė 

 

 

 

 

 

Aldas Žolys, 8 460 40106, el. p. buh.pspt@gmail.com 


