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Finansindse ataskaitose pateikiami duomenys i5reikSti Lietuvos Respublikos piniginiais
vienetais - eurais ir centais.

II. APSKAITOS POLITIKA
Institucija taiko toki4 apskaitos politik4, kuri uZtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktq visq
taikytinq, i5skyms 9 ,,Mokesdiq ir socialiniq imokq pajamos" ir 26 ,,I5teklir4 fondo apskaita ir
finansinirl ataskaitq rinkinys", VSAFAS reikalavimus. Jeigu nera konkretaus VSAF,A.S reikalavimo,
Institucija vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, pateiktais Sios apskaitos politikos skyriuje
,,Bendrieji apskaitos principai". Siame apskaitos vadove pateikta apskaitos politika, fikiniq ivykiq ir
lkiniq operacijq registravimo tvarka uitik,rina, kad Institucijos finansinese ataskaitose pateikiama
informacija yra:
- svarbi vartotojq sprendimams priimti;
- patikima, nes:
- teisingai nurodo Institucijos finansinius rezultatus, finansing bUklg ir pinigq srautus;
- parodo Ukirrirl ivykiq ir flkiniq operacijq ekonoming prasmg, ne vien teising form4 (turinio
vir5enybes prie5 form4 principas);
- ne5ali5ka, netendencinga;
- apdairiai pateikta (atsargumo principas);
- visais reik5mingais atZvilgiais i5sami.
Institucija pasirinkt4 apskaitos politik4 taiko nuolat.
Apskaitos politika keidiama, tik vadovaujantis VSAFAS, ir taikoma vienodai visiems finansiniq
ataskaitq straipsniams, kuriems turi itakos apskaitos politikos keitimas. Atvejai, kai apskaitos
politika gali bfti keidiama, pateikti Sios apskaitos politikos skyriuje ,,Apskaitos politikos keitimas".
Apskaitos politika apima Ukiniq operacijq ir ivykiq pripaZinimo, ivertinimo ir apskaitos principus,
metodus ir taisykles.
Zemiatpateikiama Institucijos apskaitos politika naudojama, sudarant finansiniq ataskaitq
ai5kinamoj o ra5to dali,,Apskaitos politika".

Bendrieji apskaitos principai
Institucijos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodZio 31 d.
Tvarkant apskait4 ir sudarant finansing atskaitomybg, vadovaujamasi Siais principais ir jq
reik5memis:
- subjekto (Institucija laikoma atskiru apskaitos vienetu ir i finansiniq ataskaitq rinkinituri buti
ltrauktas tik lnstitucijos nuosavas arba patikejimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas
valstybes ar savivaldybes turtas, finansavimo sumos ir isipareigojimai, grynasis turtas, pajamos ir
s4naudos bei pinigr4 srautai.);
- veiklos tgstinumo (Institucijos finansines ataskaitos rengiamos, remiantis prielaida, kad Institucija
laikysis veiklos tgstinumo principo ir artimiausioje ateityje atliks jai pavestas valstybes funkcijas ir
teises aktuose bei sutartyse nustatytus savo isipareigojimus. Veiklos tgstinumo ivertinim4,
atsiZvelgdami i vis4 prognozuojamQ ne trumpesnio kaip 12 menesiq laikotarpio po finansiniq
ataskaitq rinkinio patvirtinimo informacij4, atlieka asmenys,
atsakingi uZ Institucijos finansiniq ataskaitq parengim4. Jeigu finansines ataskaitos sudatomos,
nesilaikant veiklos tgstinumo principo, ai5kinamajame ra5te turi bflti atskleistas Sis faktas, prieZastis,
del kurios Institucija nesilaike veiklos tgstinumo principo, ir apskaitos principai, kuriais remiantis
sudarytas finansiniq ataskaitq rinkinys.) ;
- periodiSkumo (Institucijos veikla, tvarkant apskait4, suskirstoma | finansinius metus arba kitos
trukmes ataskaitinius laikotarpius, kuriems pasibaigus sudaromas finansiniq ataskaitq rinkinys.
Institucijos finansiniq ataskaitq rinkinys sudaromas pagal paskutines ataskaitinio laikotarpio dienos
duomenis. Veliau irykusiq flkiniq operacijq ir [kiniq irrykiq apskaita ir atskleidimas finansinese

ataskaitose yra apraS1.ti Sios apskaitos politikos skyriuje,,Po ataskaitiniai ir,ykiai". Institucijos
finansiniai metai trunka 12 menesiq, tadiau tam tikromis aplinkybemis finansiniai metai gali buti
trumpesni nei 12 menesiq. Tokiq atvejq susidarymo prieZastys ir ai5kinamajame ra5te atskleidiiama
informacija yra nurodyti Sios apskaitos politikos sky,riuje ,,Ataskaitinis laikotarpis"):
- pastovumo (Institucija pasirinkt4 apskaitos politik4 taiko nuolat arba gana i1g4 laik4, nebent
reik5mingi ivykiai ar aplinkybes nulemtq bltinybg pakeisti apskaitos politik4, siekiant teisingiau
parodyi Institucijos turt4, finansavimo sumas, isipareigojimus, grynqji turt4, pajamas ir s4naudas, ir
(arba) to bftrl reikalaujamapagal galiojandiq VSAFAS pereinam4sias nuostatas arba'pagal
pasikeitusias Siq standarfr+ nuostatas.);
- piniginio mato (Visas Institucijos turtas, finansavimo sumos, isipareigojimai, grynasis turtas,
pajamos ir sqnaudos finansinese ataskaitose rodomi pinigine i5rai5ka finansiniq ataskaitq valiuta.);
- kaupimo (Institucijos [kines operacijos ir [kiniai fr,ykiai apskaitoje registruojamitada, kai jie
fvyksta, ir pateikiami to laikotarpio finansinese ataskaitose. Pagal kaupimo princip4 pajamos
registruojamos tada, kai jos uZdirbamos, o sEnaudos - tada, kai jos patiriamos, neatsiZvelgiant I
pinigq gavim4 ar i5mokejim4.);
- palyginimo (Institucijos pajamos, uZdirbtos per ataskaitini laikotarpi, siejamos su sqnaudomis,
patirtomis, uZdirbant tas pajamas. Institucijos finansinese ataskaitose pateikiama ataskaitiniq ir

praejusiq maZiausiai vieneriq prie5 ataskaitinius metus finansiniq metq informacija. Finansines
ataskaitos rengiamos taip, kad jq vartotojai galetq palyginti jose pateiktus duomenis su kitq
ataskaitiniq laikotarpiq bei kitq vie5ojo sektoriaus subjektq finansinese ataskaitose pateiktais
duomenimis ir teisingai ivertinti Institucijos finansines btkles pokydius. Jei keidiami finansiniq
ataskaitq straipsniq ivertinimo metodai, Institucija pateikia pakeistus straipsnius ar jq klasifikavim4,
praejusiq finansiniq metq sumas, kurias norima palyginti su ataskaitiniq metq sumomis, taip, kaip
nurodya Sio s ap skaitos politiko s skyriuj e,,Apskaitos politikos keitimas) ;
- atsargumo (Institucija pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriais vadovaujantis firrto,
finansavimo sumq, isipareigojimq ir grynojo turto bei pajamq ir sqnaudq verte negali bfiti
nepagristai padidinta arba nepagristai sumaZinta. Rengiant finansiniq ataskaitq rinkini, atsakingi
Institucijos asmenys patikrina visus subjektyvius ivertinimus,pavyzdZiui, skolas, kuriq nesitikima
atgauti, atidejinius, sukaupimus ir pan. Be to, atsakingi finansiniq ataskaitq rengejai isitikina, kad
finansines ataskaitos yra patikimos ir neutralios, t. y. turtas, finansavimo sumos, isipareigojimai,
grynasis turtas, pajamos ir s4naudos nera parody.ti nepagristai padidinta arba sumaZinta verte.);
- neutralumo (Institucijos finansinese ataskaitose pateikta informacrja turi bUti objektlrvi ir
ne5alidka. Jos pateikimas neturi daryti itakos apskaitos informacijos vartotojq priimamiems
sprendimams ir neturi bfiti siekiama i5 anksto numatl.to reniltato.);
- turinio vir5enybes prie5 form4 (nstitucijos ukines operacijos ir [kiniai fvykiai apskaitoje
registruojami pagal jq turini ir ekonoming prasmg, o ne tik pagal teising form4. Ukines operacijos ir
fikiniai lvykiai apskaitoje registruojami ir pateikiami finansinese ataskaitose pagal jr+ turini ir
ekonoming prasmg net ir tada, kai toks jq pateikimas skiriasi nuo jq teisines formos).
Sudarant biudZeto vykdymo ataskaitq rinkini, vadovaujamasi Siais principais:
- pinigq (Institucijos iSlaidos pripaZistamos tada, kada i5mokami pinigai, o pajamos
pripaZistamos tada, kada gaunami pinigai.);
- subjekto;
- periodiSkumo;
- pastovumo;
- piniginio mato.
Visos flkines operacijos ir fvykiai apskaitoje registruojami Lietuvos piniginiais vienetais, apvalinant
iki Simtqjq daliq (dviejq skaitmenq po kablelio).
Visos iikines operacijos ir ivykiai registruojami Institucijos s4skaitq plano s4skaitose, taikant
Institucijos apskaitos politik4, parengt4 pagal VSAFAS reikalavimus (nurodltus principus, metodus
ir taisykles) atskiroms rlkinems operacijoms ir ivykiams, finansiniq ataskaitq elementams arba
straipsniams ir apskaitos proceduroms.

Toliau pateikiama Institucijos taikoma apskaitos politika, apimanti atskirus finansiniq ataskaitq
elementus arba straipsnius, [kines operacijas, [kinius ivykius ir jq apskaitos proceduras.

Nemdterialusis

turtas

.

Nematerialusis turtas yrapipaiistamas, jei atitinka apibrdLimq, t. y. materialios formos neturintis,
nuo kitq Institucijos nematerialiojo turto vienetg atskiriamas nepiniginis turtas, kuriuo Institucija
disponuoja ir kurinaudodama numato gauti tiesiogines ir (arba) netiesioginds ekonorninds naudos,

ir

Siuos

-

-

kriterijus:
yra lengvai atskiriamas nuo kitq turto vienetq;
pagristai tiketina, kad Institucija bflsimaisiais laikotarpiais i5 turto gaus ekonomines
naudos;

galima patikimai nustat5rti turto isigijimo ar pasigaminimo savikain4;
Institucija turi teisg tuo turtu disponuoti (iskaitant teisg apriboti juo naudotis kitiems) ir ji
kontroliuoti. Institucija kontroliuoj aitrt4,jei turi teisg gauti iS jo ekonomines naudos
biisimaisiais laikotarpiais. Galimybe kontroliuoti turt4 gali priklausyti nuo juridiniq teisiq
itqtrrtq atsiradimo arba nuo jq pasikeitimo.
I5ankstiniai apmokejimaiul.nematerialqif turt4 yra registruojami ilgalaikio nematerialiojo turto
s4skaitose.
Pirminio pripaZinimo metu nematerialusis turtas ivertinamas isigijimo savikaina. I5laidos, patirtos
po nematerialiojo turto pirminio pripaZinimo, didina nematerialiojo turto fsigijimo savikain4 tik tuo
atveju, kai galima patikimai nustatlti, kad patobulintas nematerialusis hrtas teiks didesnE
ekonoming naud4, t. y. kad atliktas esminis nematerialiojo turto pagerinimas. Po pirminio
pripaZinimo nematerialusis firrtas finansinese ataskaitose yra rodomas hlrtas, kurio naudingo
tarnavimo laikas ribotas, yra rodomas isigijimo savikaina, atemus sukaupt4 amortizacijos ir
nuvertejimo, jei jis yra, sum4.
Turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, rodomas fsigijimo savikaina, atemus turto
nuvertejimo, jei jis yra, sum4.
Amortizacija skaidiuojama, taikant tiesiogiai proporcing4 metod4 taip, kad nematerialiojo hrrto
savikaina bltq sistemingai paskirsgrta per jo naudingo tarnavimo laik4. Amortizacija skaidiuojama,
atsiZvelgiant i teises aktais nustatytus nematerialiojo turto amortizacljos normat)'vus, patvirtintus
Svietirno ir mokslo ministro isakymu. Amortizacija pradedama skaidiuoti nuo kito m6nesio, kai
turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos ir nebeskaidiuojama nuo kito mdnesio, kai naudojamo
nematerialiojo turto likutine verte sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidZiamas,
nura5omas arba kai apskaidiuojamas ir uZregistruojamas to turto vieneto nuvertejimas, lygus jo
likutines vertes sumai, pirmos dienos. Neriboto naudingo tarnavimo laiko nematerialiojo turto
amortizacija neskaidiuoj ama.
Likvidacine nematerialiojo hrrto verte paprastai yra lygi nuliui, i5skynrs atvejus, kai tredioji 5a1is
isipareigoja nupirkti 5i turt4 jo naudingo tamavimo laiko pabaigoje arba kai rinkoje aktyviai
prekiauj ama tokiu turtu.
Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje pripaZistami pagal nuvertejimo poZymius. Pagrindiniai
turto nuvertejimo poZymiai yra pateikti Sios apskaitos politikos skyriuje ,,Turto nuvertdjimas".
Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje registruojami apskaidiuotq nuostoliq suma, malirrant
turto balansinE vertg bei ta padia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindines arba kitos
veiklos s4naudas (atsiZvelgiant itai, kokiai veiklai vykdytr susijgs turto vienetas yna naudojamas).
Kai velesni ataskaitini laikotarpi, pasikeitus aplinkybems, atkuriama anksdiau pripaZinta turto
nuvertejimo suma, hrrto balansine verte po nuvertejimo atktrimo negali vir5yti jo balansines vertris,
kuri bltq buvusi, jeigu turto nuvertejimas nebfltq buvgs pripaZintas.
Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas perZiurimas, kai yra poZymiq, kad anksdiau
nustatytas naudingo tarnavimo laikas gali biiti reikSmingai pasikeitgs. Naudingo tarnavimo laikas
negali vir5yti teises aktuose numatlrtq terminq. Jeigu numatomas turto naudingo tarnavimo laikas

stipriai skiriasi nuo anksdiau ivertinto naudingo tarnavimo laiko, amortizacijos laikotarpis yra
atitinkamai kore guoj amas.
ISsami nematerialiojo turto apskaitos tvarka yra nurodya Institucijos Nematerialiojo turto apskaitos
tvarkos apra5e.

Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis materialusis hrtas yrapripaiistamas, jei atitinka Siuos kriterijus:
-yra skirtas tam tikroms savaranki5koms funkcijoms atlikti: prekems gaminti, paslaugoms teikti,
nuomoti ar administraciniams tikslams;
-yra numatomas naudoti ilgiau nei vienerius metus daugiau negu vien4 veiklos cikl4;
-jo isigijimo ar pasigaminimo savikaina )Ta ne maZesnd uZ Vyriausybes nustatyt4 minimali4 vie5ojo
sektoriaus subj ekto ilgalaikio materialioj o firrto vertg.
Paskutinis kriterijus netaikomas nekilnojamajam turtui, kilnojamosioms kult[ros vertybdms, kitoms
vertybems, transporto priemonems ir Saunamiesiems ginklams (i5skyrus vienkartinio naudojimo).
Ilgalaikis materialusis hrtas pagalpobfidi skirstomas i pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS:
a) Leme;
b) pastatai;
c) infrastrukturos ir kiti statiniai;
d) nekilnojamosios kult[ros vertybes;
e) ma5inos ir irenginiai;
f) transporto priemones;
g) kilnoj amosios kultros vertybes;
h) baldai ir biuro lranga; kitas ilgalaikis materialusis turtas;
i) nebaigta statyba ir i5ankstiniai apmokejimai.
grupes ilgalaikis materialusis turtas skirstomas pagal Institucijos poreiki.
smulkesnes
{
I5ankstiniai apmokejimaiui,ilgalaiki materiahliitu.ta yra registruojami ilgalaikio
materialioj oturs4skaito se.
Po pirminio pripaZinimo ilgalaikis materialusis turtas finansinese ataskaitose yra rodomas:
- Zeme, kulturos vertybes ir kitos vertybes yra rodomos tikrqja verte;
- bibliotekq fondai yra rodomi isigijimo savikaina, atdmus sukaupt4 nuvertejimo, jei jis
yra, sum4;
" likgs ilgalaikis materialusis h;rtas yra rodomas fsigijimo savikaina, atemus sukaupt4
nusidevejimo ir nuvertejimo, jei jis yra, sum?.
Kulturos vertybiq ir kitq vertybir4 tikroji verte nustatoma, remiantis draudZiamqja verte fiei Sios
vertybes yra apdraustos). Kitu atveju kult[ros vertybiq ir kitq vertybiq tikroji vertd nustatoma
(teikiant prioritet4 pirmiau einandiam metodui): remiantis to turto registr4 tvarkandio subjekto
atliekamo vertinimo duomenimis arba isigijimo savikaina, jei ji gali btti patikimai ivertinta, arba
simboline vieno euro verte (ei isigijimo savikaina yra lygi nuliui arbataip pat negali bflti patikimai
ivertinta).
Institucija patikslina Zemds, kulturos vertybiq ir kiq vertybiq tikrajA vertg kiekvienq finansiniq
metq pabaigoje, prie5 rengdama metines finansines ataskaitas. Tikroji verte taip patya
koreguojama per ataskaitinf laikotarpi, jei Institucija gavo naujos informacijos, kuria vadovaujantis
tikrosios vertds pasikeitimas yra reik5mingas.
Nusidevejimas skaidiuojamas, taikant tiesiogiai proporcing4 (tiesini) metod4 taip, kad ilgalaikio
materialiojo turto nudevimoji verte bltq nuosekliai paskirstyta per vis4 hrrto naudingo tarnavimo
1aik4. Nusidevejimas skaidiuojamas, atsiZvelgiant iteises aktais nustatytus ilgalaikio materialiojo
turto nusidevejimo normatyvus, patvirtintus Svietimo ir mokslo ministro fsakymu. Nusidevejimas
pradedamas skaidiuoti nuo kito mdnesio po to, kai turtas pradetas eksploatuoti. Nusidevejimas
nebeskaidiuojamas nuo kito mdnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutine verte
sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidZiamas, nura5omas arba kai apskaidiuojamas ir
uZregistruojamas to turto vieneto nuvertejimas, lygus jo likutines vertes sumai, pirmos dienos.

'

Nusidevejimo s4naudos neskaidiuojamos Leme| kultrlros vertyb6ms, kitoms vertybems ir bibliotekq
fondams.
Ilgalaikio materialiojo hrrto naudingo tarnavimo laikas ir likvidacine verte yraperZitximi, kai yra
pofimi4, kad anksdiau nustaQrtas naudingo iarnavimo laikas ar likvidacine verte gali biiti
reik5mingai pasikeitg. Naudingo tarnavimo laikas ir likvidacine verte yra tikslinami, gar,us
papildomos informacijos. Ilgalaikio materialiojo turto likutine verte, pradedant nuo laikotarpio, kuri
buvo patikslintas naudingo tamavimo laikas arba likvidacine verte, turi buti nudeveta per likusi
(patikslint4) ilgalaikio materialioj o turto naudingo tarnavimo laik4.
Nuostoliai del turto nuvertejimo, i5skyrus iemg, kulturos vertybes ir kitas vertybes, apskaitoje
pripaZistamipagal nuvertejimo poZymius. Pagrindiniai turto nuvertejimo poZyrniai yra pateikti Sios
apskaitos politikos skyriuje ,,Turto nuvertejimas". Nuostoliai dOl firrto nuvertejimo apskaitoje
registruojami apskaidiuotq nuostoliq suma, maiinarfiturto balansing vertg ir ta padia suma
registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindines arba kitos veiklos sqnaudas (atsiZvelgiant i tai,
kokiai veiklai vykdl'ti susijgs turto vienetas yra naudojamas). Kai velesni ataskaitinf laikotarpi,
pasikeitus aplinkybems, atkuriama anksdiau pripalintaturto nuvertejimo surna, turto balansine verte
po nuvertejimo atkurimo negali virS1.ti jo balansinds vert6s, kuri brltq buvusi, jeigu turto
nuvertejimas neb[tq buvgs pripaZintas.
Zemds, kulflros vertybiq ir kitq vertybiq tikrosios vertes sumaZejimo nuostoliai registruojami
apskaidiuotq nuostoliq suma, maZinantturto balansing vertg. Tapati suma registruojama tiesiogiai
grynojo turto s4skaitoje, maZinant tikrosios vertes rezervo s4skaitoje esandi4 sum4. Jei su atskiro
hrrto vienetu susijgs tikrosios vertes rezervo likutis tampa lygus nuliui, tikrosios vertes rezervE
virlijanti nuvertejimo suma yra registruojama, pripaZfstant ataskaitinio laikotarpio pagrindines arba
kitos veiklos sqnaudas (atsiZvelgiant i tai, kokiai veiklai r,ykdyti susijgs turto vienetas yra
naudojamas).

Rekonstravimo ir remonto i5laidq registravimas apskaitoje priklauso nuo rekonstravimo ir remonto
darbq rezultato. Rekonstravimo ir remonto i5laidomis yra didinama ilgalaikio materialiojo turto
savikaina ir (arba) patikslinamas likgs turto naudingo tarnavimo laikai, jeigu i5laidos reikSmingai
pailgino turto naudingo tarnavimo laikq arba reikSmingai pagerino turto nauding4sias savybes. Jei
atlikti darbai nepagerina naudingqjrl ilgalaikio materialiojo turto savybiq ar nepadidina turto
funkcijq apimties arba nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, jie nepripaZistami esminiu
pagerinimu, o Siq darbq vert€, pipaiistama ataskaitinio laikotarpio s4naudomis.
Kai turtas parduodamas arba nura5omas, jo isigijimo savikainos, sukaupto nusidevejimo ir, jei yra,
nuverbejimo sumos nura5omos, o su tuo susijgs pelnas arba nuostolis apskaitomas veiklos rezultatq
ataskaitoje.
Kai tikr4ja verte ivertintas turtas nura5omas, parduodamas, neatlygintinai perduodamas ar kitaip
perleidZiamas kitam subjektui, tikrosios vertds rezeryas maZinamas ta suma, kuri priskiriama tam
turtui. Turto nura5ymo arba pardavimo atveju suma, kuria sumaZinamas tikrosios vertds rezervas,
didina sukaupt4 pervir5i arbamalina sukaupt4 deficit4. Turto neatlygintino perdavimo kitam
subjektui atveju perduodama ir tikrosios vertds rezervo dalis, susijusi su Siuo turtu.
I5sami ilgalaikio materialiojo turto apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos Ilgalaikio materialiojo
turto apskaitos tvarkos apra5e.

Biologinis turtas
Biologinis turtas pripaZistamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka biologinio turto
apibreiti ir visus jo pripaZinimo kriterijus, pateiktus 16-ajame VSAFAS ,,Biologinis turtas ir
mineraliniai i5tekliaf '.

Atsargos
Pirminio pripaZinimo metu atsargos yra vertinamos isigijimo ar pasigaminimo savikaina. Po
pirminio pripaZinimo atsargos finansinese athskaitose yra rodomos.isigijimo (pasigaminimo)
savikaina arba grpEsarealizavimo verte, atsiZvelgiant i tai, kuri yra maZesne.
Atsargos nukainojamos iki realizavimo vertes tam, kad jq balansine verte nevir5ytq blsimos
ekonomines naudos ar paslaugq vertds, kuri4 tikimasi gauti, Sias atsargas panaudojus (arba
pardavus). Kai atsargos yra sunaudojamos (parduodamos), jr+ balansine verte yna pripaZfstama
sEnaudomis tE laikotarpi,kal-yra suteikiamos vie5osios paslaugos (arbapripaListamos atitinkamos
pajamos). Atsargq sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat
apskaitomq atsargq bud4, kai buhalterineje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargq
sunaudojimu (pardavimu) susijusi operacija.
Apskaidiuodama atsargq, sunaudotq, teikiant paslaugas, ar parduotq atsargq savikain4, Institucija
taiko ,,pirmas gautas - pirmas i5duotaso' (FIFO) atsargq ikainojimo b[d4 arba konkrediq kainq biid4.
Atsargq ikainojimo btdas parenkamas, atsiZvelgiant I atsargq ir veiklos, kurioje Sios atsargos yra
sunaudojamos, pobldi.
Visa atsargq isigijimo ar pasigaminimo savikainos sumaZinimo iki grynosios realizavimo vertes
suma ir visi nuostoliai del atsargq praradimo, nura5ymo ir pan. yrapripaiistami to laikotarpio,
kuriuo sumaZejo verte ar atsirado nuostoliq, nuvertejimo ir nura5ltq sumq s4naudomis.
I5nykus aplinkybems, del kuriq buvo sumaZinta atsargq balansine verte, ji apskaitoje parodoma taip,
kad nauja balansine verte b[tq lygi patikslintai grynaj aircalizavimo vertei, bet ne didesne negu
' atsargq isigijimo ar pasigaminimo savikaina. Bet kokio atsargq vertds sumaZejimo atkuriama del
grynosios realizavimo vertds padidejimo suma yra maZinamos atitinkamos to laikotarpio, kuriuo
padidejo grynoji realizavimo verte, s4naudos.
Prie atsargq priskiriamas neatiduotas naudoti fikinis inventorius. Atiduoto naudoti inventoriaus
verte i5 karto itraukiama i s4naudas. Naudojamo inventoriaus kiekine ir vertine apskaita tvarkoma
nebalansinese s4skaitose.
I5sami atsargq apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos Atsargq apskaitos tvarkos apra5e.

Finansinis turtas
Finansiniam turhri, kuris gali buti ilgalaikis arba trumpalaikis, priskiriama:
investicijos i nuosavybes vertybinius popierius;
investicijos i skolos vertybinius popierius;
paskolos, i5ankstiniai apmokejimai ir kitos gautinos sumos;

-

terminuotiejiindeliai;
pinigai ir pinigr4 ekvivalentai;
kitas finansinis hrrtas.

I5ankstinius apmokejimus sudaro i5 anksto sumoketos sumos tiekejams uZ paslaugas, kurios bus
suteiktos per ateinandius laikotarpius, i5 anksto perduotos gautos finansavimo sumos kitiems
subjektams, uZ kurias subjektai teises akt,+ ar sutartyse nustatyta tvarka turetq atsiskaityi, kiti
mokejimai, kurie s4naudomis bus pripaZinti per ateinandius laikotarpius.
Pinigus sudaro pinigai kasose ir banko s4skaitose. Pinigq ekvivalentai yra trumpalaikes, likvidZios
investicijos, kurios gali bfti greitai ir lengvai i5keidiamos i Zinom4 pinigq sum4. Tokiq investicijq
terminas nevir5ija trijq menesiq, o vertes pokydiq rizikayralabai nedidele.
Finansinis turtas apskaitoje registruojamas tada, kai Institucija gauna arbapagal vykdom4 sutarti
igyja teisg gauti pinigus ar kit4 finansini turt4.
Pirm4 kart1pnpaiindama finansiniturt4, i5skyrus finansiniturt4, kuris paskesnio ivertinimo metu
ivertinamas amortizuota savikaina ir kurio fsigijimo metu nebuvo i5leista pinigq, Institucija ivertina
ji isigijimo savikaina, kuriq sudaro sumoketa arba moketinau? ji suma arba kito perduoto turto
verte. Tiesiogines sandoriq sudarymo i5laidos neitraukiamos i finansinio h-rto isigijimo savikain4 ir

t"rapripalistamos ataskaitinio laikotarpio, kurio metu buvo sudarytas sandoris, finansines ir
investicines veiklos sqnaudomis. Finansinis firrtas, kuris paskesnio ivertinimo metu vertinamas
amortizuota savikaina ir kurio isigijimo metu nebuvo i5leista pinigq, pirminio pripaZinimo metu
vertinamas amortizuota savikaina
{vertinimo tikslais finansinis turtas skirstomas itris grupes:
a) parduoti laikomas finansinis turtas;
b) iki i5pirkimo termino laikomas finansinis turtas;
c) ilgalaikes ir trumpalaikes suteiktos paskolos, gautinos sumos ir i5ankstiniai aprnokejimai.
Parduoti laikomu finansiniu hrtu Institucija laiko: fsigytas kitq subjektq akcijas (iSskyrus
investicijas i asocijuotus arba kontroliuojamus subjektus); dalininko ina5us i vie54sias istaigas
(kurios nera kontroliuojami ar asocijuoti subjektai); ilgalaiki finansini turt4, kuri Institucija yra
nusprendusi parduoti.
Finansinis firrtas priskiriamas prie iki i5pirkimo termino laikomo finansinio turto tik tada,kai
Institucija ketina ir sugebes ji laikyti iki i5pirkimo termino. Iki i5pirkimo termino laikomo
finansinio turto par,yzdZiai: obligacijos su nustatyta i5pirkimo data (kai Institucija ketina jas laikyti
iki iSpirkimo termino ar atgauti i5 esmes visq jq balansing vertg). Nuosavybes vertybiniai popieriai
nelaikomi iki i5pirkimo termino laikomu finansiniu turtu.
Finansinis turtas nepriskiriamas prie iki i5pirkimo termino laikomo finansinio turto, kai:
- institucija ketina laikl.ti finansini turt4 neribotqlaikq;
- yra priimtas sprendimas parduoti finansini turt4;
- emitentas turi teisg iSpirkti Institucijos laikom4 finansinf fix@trt sum4, kuri yra reik5mingai
maZesnd uZ jo amortiruotE savikain4.
Kiekvien4 kart4 sudarant finansines ataskaitas, finansinis turtas i5 naujo fvertinamas taip:
parduoti laikomas finansinis tutas - tikrqja verte (iSskyrus investicijas i vertybinius
popierius, kuriq kaina aktyviojoje rinkoje neskelbiama ir kuriq tikrosios vertes negalima
nustatyti, bei dalininkq fna5us I vie54sias istaigas, kurios nera kontroliuojami ar
asocijuotieji subjektai - Sis parduoti laikomas finansinis turtas vertinamas isigijimo
savikaina, atdmus nuvertejimo nuostolius);
iki i5pirkimo termino laikomas finansinis turtas - arrrortizrtota savikaina;
paskolos - amortizuota savikaina;
kitos po vieneriq metq gautinos sumos - amortizuota savikaina;
per vienerius metus gautinos sumos, i5ankstiniai apmokejimai ir kitas trumpalaikis
finansinis turtas - isigijimo savikaina, atemus nuvertejimo nuostolius.
Paskuting metinio ataskaitinio laikotarpio dien4 Institucija nustato, ar yrapoZymiq, kad finansinio
turto (ar pana5aus finansinio turto vienetq grupes) balansine verte gali buti sumaZejusi, t. y.
finansinio turto balansine verte yra didesne uZ tiketinq atgautitfitqfrnarrsini turt4 sum4.
Pagrindiniai turto nuvertejimo poiymiai yra pateikti Sios apskaitos politikos skyriuje ,,Turto
nuvertdjimas".
Finansinio turto nuvertejimo nuostoliai apskaitoje registruojami apskaidiuota nuvertejimo suma,
maiinxfiturto balansing vertg ir ta padia suma regiskuojant ataskaitinio laikotarpio finansines ir
investicines veiklos s4naudas, i5skyrus gautinq sumq ir i5ankstiniq apmokejimq nuvertejimo
nuostolius, kurie yra priskiriami pagrindines veiklos nuvertejimo ir nura5ytq sumq sqnaudoms arba
kitoms kitos veiklos s4naudoms (atsiZvelgiantitai, su kuria veikla yra susijusios gautinq sumq ir
i5ankstiniq apmokej imq sumos).
Institucija nura5o i5 apskaitos registry finansini hrt4 (ar jo dal) tik tada,kaiji netenka teises to
finansinio turto (ar jo dalies) kontroliuoti. Institucija netenka teises kontroliuoti finansinio turto
tada, kai gauna vis4 sutartyje numatyt4 naud4, baigiasi teisiq galiojimo laikas arba perleidZia Sias
teises kitoms Salims.
ISsami finansinio turto apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos Finansinio turto apskaitos tvarkos
apra5e ir I5ankstiniq apmokejimq ir gautinq sumq apskaitos tvarkos apra5e.

-

"

Turto nuvert6jimas
Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje pripaZistami pagal nuvertejimo poZymius. Sudarydama
metinf finansiniq ataskaitq rinkini, Institucija nustato, ar yraturto nuvertejimo poZymiq.
Pagrindiniai turto nuvertejimo poZymiai taikomi Institucijos ilgalaikiam materialiajam turtui ir
nematerialiaj am turtui :
i5oriniai poZymiai:
reik5mingai sumaZejusi turto teikiamq paslaugq ar juo gaminamq produktq paklausa;
per ataskaitini laikotarpi turto rinkos verte sumaZejo reik5mingai daugiau, negu bltq
sumaZejusi del fprastinio hrto naudojimo per t4 pati laikotarpi;
per ataskaitini laikotarpi Institucijos veiklos technologineje, teisineje aplinkoje arba
Vyriausybes politikoje ivyko reik5mingq pokydiq, susijusiq su Institucijos turimo turto
naudojimo apimtimi ir pobldZiu, kurie daro neigiam4 poveiki Institucijos veiklos
rezultatams;

-

-

-

vidiniaipolymiai:

yra irodymq, kad turtas ar hrto dalis yra sugadinta;
Institucija turi turto, kuris dar nera visi5kai nudevetas (amortizuotas), tadiau jau
nebenaudoj amas veikloj e ;
per ataskaitini laikotarpi irryko (arba jie yra tiketini netolimoje ateityje) reik5mingq
ilgalaikiq pokydiq, susijusiq su turto naudojimo apimtimi ir pobldZiu, tokiq kaip turto
galimybiq nei5naudojimas (prastovos); planuojama nutraukti ar restrukttrizuoti veikl4,
kuri4lykdant naudojamas Sis turtas; planuojama perleisti turt4 anksdiau, negu iki tol
tiketasi, ir pana5[s pokydiai, darantys neigiam4 poveiki lnstitucijos veiklos reztltatams;
turtui eksploatuoti ir priZifireti reikia daugiau i5laidq, nei buvo numatyta i5 pradZiq.
Pagrindiniai turto nuvertejimo poZymiai taikomi Institucijos finansiniam turtui:
yraLinoma, kad skolininkas turi dideliq finansiniq sunkumq ar yra didele tikimybe, kad
skolininkas bankrutuo s ;
nesilaikoma sutarties s4lygq, patryzdiiui. laiku nesumokamos skolos arba nevykdomi kiti
isipareigojimai (pvz., prekiq ar paslaugq, uZ kurias buvo i5 anksto sumoketa, suteikimas;
paliikanq ar paskolos gr4Zinimas);
del ekonominiq ar teisiniq prieZasdiq, susijusiq su skolininko finansiniais sunkumais,
Institucija suteike skolininkui nuolaidq, kuriq prie5ingu atveju nebfitq suteikusi;
skolininkas gindija savo skolinius isipareigojimus Institucijai ir yra tikimybe, kad gindas
bus i5sprgstas ne Institucijos naudai;
finansinio turto nuvertejimas buvo pripaZintas ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu;
ankstesne patirtis rodo, kad nebus atgautavisa gautinq sumq verte.
Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje registruojami apskaidiuotq nuostoliq suma, malinant
turto balansing vertg fu tapadia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindines arba kitos
veiklos sEnaudas.
Turto nuvertejimas n6ra tolygus turto nura5ymui. Turtui nuvertdjus, yramaLinarna turto vieneto
balansine vertd, tadiau i5saugoma informacija apie turto isigijimo savikain4, t. y. turto vieneto
isigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertejimo nustatymo, o nuvertejimas
registruojamas atskiroje s4skaitoje. Turto nuvertejimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne
verte nei turto balansine verte.
Kai velesni ataskaitini laikotarpi, pasikeitus aplinkybems, atkuriama anksdiau pripaZinta hrrto
nuvertejimo suma, turto balansine verte po nuvertejimo atkurimo negali virSyti jo balansines vertds,
kuri btrtq bul.usi, jeigu hrrto nuvertejimas nebttq buvgs pripaZintas.
I5sami firrto nuvertejimo apskaitos tvarka yra nurodya Institucijos Ilgalaikio materialiojo turto
apskaitos tvarkos apra5e, Nematerialiojo turto apskaitos tvarkos apra5e, Finansinio turto apskaitos
tvarkos apra5e ir I5ankstiniq apmokejimq ir gautinq sumq apskaitos tvarkos.

-

-

-

-

"
-

Finansiniai isipareigojimai
I1

galaikiams fi nansiniams isipareigoj imams priskiriami :
ilgalaikiai skoliniai isipareigojimai;
ilgalaikiai atidejiniai (Zr. Sios apskaitos politikos skyriq,,Atidejiniai");

-

kiti ilgalaikiai isipareigojimai.
Trumpalaikiams fi nansiniams isiparei goj imams pri skiriami :
ilgalaikiq atidejiniq einamqjq metq dalis ir trumpalaikiai atidejiniai (ir.Sios apskaitos politikos skyriq,,Atidejiniai");
ilgalaikiq skoliniq isipareigojimq einamqjrl metq dalis;
trumpalaikiai skoliniai isipareigojimai;
moketinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos;
moketinos sumos i biudZetus ir fondus;
moketinos socialines i5mokos;
moketinos sumos, susijusios su vykdoma veikla:
tiekejams moketinos sumos;
su darbo santykiais susijg isipareigojimai;
sukauptos moketinos sumos;
kiti trumpalaikiai lsipareigojimai.
Finansiniai isipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai Institucija prisiima isipareigojim4
sumoketi pinigus ar atsiskait5rti kitu finansiniu tlrtu. fsipareigojimai pagal planuojamus sandorius
nepripaZistami finansiniais isipareigojimais, kol jie neatitinka finansinio isipareigojimo apibreZimo
(t. y. kol Institucija neturi isipareigojimo perduoti pinigus ar kit4 finansinf turt4 kitai Saliai arba
pasikeisti finansinemis priemonrimis su kita Salimi galimai sau nepalankiomis s4lygomis).
Finansavimo sumos

-

-

Finansavimo sumos - Institucijos i5 valstybes ir savivaldybiq biudZetq, kitq i5tekliq fondq, Europos
S4jungos, Lietuvos ir uZsienio paramos fondq, uZsienio valstybiq ir orgarizacijq, kitq Saltiniq gauti
arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti Institucijos nuostatuose nustatSrtiems tikslams pasiekti ir
funkcijoms atlikti ir vykdomoms programoms igyvendinti. Finansavimo sumos apima ir Institucijos
gautus arba gautinus pinigus, ir kit4 hrrt4 pavedimams r,ykdyi, kitas le5as Institucijos i5laidoms
dengti ir kaip paranE gaut4 turt4.
Gautos ir gautinos finansavimo sumos pripaZistamos ir registruojamos apskaitoje kaip turtas ir kaip
finansavimo sumos, jeigu jos atitinka Siuos kriterijus:
- finansavimo sumtl gavejas uZtikrina, kad tenkinamos finansavimo sumq davejo jam nustatytos
s4lygos finansavimo sumoms gauti;
- yra finansavimo sumq davejo sprendimq ar kitq ra5ti5kq irodymq, kad finansavimo sumos bus
suteiktos ir pinigai bus pervesti ar kitas turtas bus perduotas;
finansavimo sumq dydis gali btti patikimai ivertintas.
Valstybes biudZeto asignavimai pripaZistami gautinomis finansavimo sumomis, tik teises aktq
nustat5rta tvarka pateikus paraiSk4 gauti finansavimo sumas, jei yra tenkinami punkte auk5diau

-

nurodyi kriterijai.
Jei patiriamos s4naudos, kurios bus finansuojamos i5 numatltq finansavimo Saltiniq, net kai
finansavimo sumos dar nera gautos ir parai5ka joms nepateikta, bet yra tenkinami auk5diau pateikti
finansavimo sumq pripaZinimo kriterijai, pripaZistamos finansavimo pajamos ir sukauptos
finansavimo pajamos, kurios parodomos finansines bflkles ataskaitoje prie sukauptq gautinq sumq.
Finansavimo sumos (gautinos arba gautos) yra skirstomos i:

-

finansavimo sumas nepiniginiam turtui isigyti;
finansavimo sumas kitos i5laidoms.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui isigytr gali btrti registruojamos nemokamu ar uZ simboling
kain4, gavus ilgalaiki materialqj! ar nematerialqji turt4, biologini tur:tq ar atsargas arba gar.us
pinigus jiems isigyti.
Finansavimo sumos kitoms iSlaidoms yra skirtos ataskaitinio laikotarpio i5laidoms (negautoms
pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis kitoms i5laidoms yra laikomos visos
likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui isig1.ti.
Finansavimo sumos arba jq dalis pripaZistamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais
patiriamos su finansavimo sumomis susijusios s4naudos
Kitiems vie5ojo sektoriaus subjektams perduotos finansavimo sumos yra nepriskiriamos s4naudoms
- tokiu atveju yramalinamos gautos finansavimo sumos ir registruojamos perduotos finansavimo
sumos.
Kitiems ne vieSojo sektoriaus subjektams perduotos finansavimo sumos registruojamos kaip
Institucijos finansavimo s4naudos, kartu pripaZistant finansavimo, kuris buvo skirtas Siam tikslui,
pajamas.
Institucija, perduodama finansavimo sumas ne vie5ojo sektoriaus subjektams, registruoja perduotas
finansavimo sumas, Siais atvejais:
- kai perduoda savo turt4, isigyta i5 finansavimo sumq, ne vie5ojo sektoriaus subjektams,
kai del to registruojama kito vie5ojo sektoriaus subjeklo investicija taikant nuosavybes
metodq;
- kai finansavimo sumos perduodamos per tarpinink4, t. y. kai Institucija perduoda savo
hrrt4, isigyt4 i5 finansavimo sumq, ne vie5ojo sektoriaus subjektams, kurie finansuoja
vie5ojo sektoriaus subjektus.
Kitiems vie5ojo arba ne vie5ojo sektoriaus subjektams perduotos finansavimo sumos, uZ kuriq
panaudojim4 finansavimo sumtl gavejas teises aktq nustatyta tvarka turi atsiskaityti Institucijai,
registruoj amos kaip i5ankstiniai apmokej im ai arba ateinandiq laikotarpiq s4naudos.
Institucija, gautas finansavimo sumas ar turl4iS kito vie5ojo sektoriaus subjekto per tarpinink4,
apskaitoje registruoja turt4 ir gautas finansavimo sumas pagal pirmini finansavimo sumq Saltinf,
kuri nurodo tarpininkas arba finansavimo sumtl davejas.
Institucijos finansiniq ataskaitq rinkinyje finansavimo sumos parodomos pagal finansavimo Saltinf
ir tiksling paskirti.
I5sami finansavimo sumrl apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos Finansavimo sumq apskaitos
tvarkos apra5e.

Pajamos

Institucijos pagrindines veiklos pajamoms priskiriamos pajamos, gautos, r,ykdant iikines operacijas,
apimandias pagrindiniq nuostatuose nustat5rtq valstybes funkcijq atlikim4 ir jai pavestq programq
vykdym+.
Institucijos nepagrindines veiklos pajamoms priskiriamos pajamos, gautos, vykdant nepagrindinE
veikl4.
Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas.
Finansavimo pajamos pripaZistamos tuo padiu laikotarpiu,kuyrapadaromos su Siomis pajamomis
susijusios s4naudos.
Kitos pajamos pripaZistamos, kai tiketina, kad bus gauta su sandoriu susijusi ekonomine nauda, kai
galima patikimai ivertinti pajamq sum4 ir kai galima patikimai ivertinti su pajamq uZdirbimu
susijusias sEraudas.
Finansavimo pajamos veiklos rezultatt4ataskaitoje parodomos pagal finansavimo Saltinius ir pagal
veiklos, kuriai priskiriamos pajamos, tip4 @agrindine veikla, finansine ir investicine veikla arba kita
veikla).
Pajamomis laikomas tik Institucijos gaunamos ekonomines naudos padidejimas. Institucijos
pajamomis nepripaZistamos trediqjr+ asmem+ vardu surinktos sumos, nes tai nera Institucijos

gaunama ekonomine nauda. Kai InstitucijaTra atsakinga ui.tamtikrq sumq administravim4 ir
surinkim4, tadiau teises aktq nustaty.ta tvarka privalo pervesti surinktas sumas ibiudZet4ir neturi
teises Siq sumq ar jq dalies atgauti tEpati ar velesniais ataskaitiniais laikotarpiais, tokios sumos ar jq
dalis nera Institucijos pajamos ir apskaitoje registruojamos kaip gautinos ir moketinos sumos.
Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinese ataskaitose t4 ataskaitini laikotarpi, k ri
yra uZdirbamos, t. y. kuri suteikiamos vie5osios, kitos paslaugos, parduodamas turtas ar k1.,

nepriklausomai nuo pinigq gavimo momento.
Pajamos ivertinamos ir finansinese ataskaitose rodomos tikrqja verte.
I5sami pajamq apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos Pajamq apskaitos tvarkos apra5e ir
Finansines ir investicines veiklos pajamq ir s4naudq apskaitos tvarkos apra5e.
S4naudos

Institucijos pagrindines veiklos sqnaudoms priskiriamos s4naudos, patirtos, lykdant ukines
operacijas, apimandias pagrindiniq nuostatuose nustatl.tq valstybes funkcijq atlikim4 ir jai pavestq
programq vykdymq.
Institucijos kitos veiklos sEnaudoms priskiriamos sqnaudos, atsirandandios, vykdant nepagrinding
veiklq.
S4naudos apskaitoje pripaZistamos, vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo
ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant i pinigq
i5leidimo laik4.
Sqnaudomis pripaZistama tik ta ankstesniqjq ir ataskaitinio laikotarpiq i5laidq dalis, kuri tenka per
ataskaitini laikotarpi uZdirbtoms pajamoms ar prisiimtiems isipareigojimams. I5laidos, skirtos
pajamoms uZdirbti busimaisiais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir pateikiamos finansinese
ataskaitose kaip turtas ir pripaZistamos s4naudomis btisimaisiais laikotarpiais.
Tais atvejais, kai per ataskaitinf laikotarpi padarytq i5laidq neimanoma tiesiogiai susieti su
konkrediq pajamq uZdirbimu ir jos neduos ekonomines naudos ateinandiais ataskaitiniais
laikotarpiais, Sios i5laidos pripaZistamos sqnaudomis t4 pati laikotarpi, kada buvo patirtos.
Tais atvejais, kai Institucijos s4naudas kompensuoja tredioji 5alis, pripaZintos s4naudos
sumaZinamos kompensacijos suma.
S4naudos ivertinamos tikrqja verte. Kai atsiskaitymai atliekami grynaisiais pinigais arba jq
ekvivalentais, s4naudq dydis ivertinamas sumoketa arba moketina pinigq arba jq ekvivalentq suma
(neiskaitant i j4 atgautino pridetines vertes mokesdio). Tais atvejais, kai numatytas atsiskaitymo
laikotarpis ilgesnis nei 1 m. ir palflkanos nera i5skirtos i5 bendros moketinos sumos, s4naudq dydis
ivertinamas, diskontuoj ant atsiskaityrno sum4.
Veiklos rezultatq ataskaitoje pagrindines veiklos s4naudos parodomos, atsiZvelgiant i jq pob[di (t.
y. darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo, nusidevejimo ir pan. sqnaudos).
I5sami s4naudq apskaitos tvarka yra nurodlta Institucijos S4naudq apskaitos tvarkos apra5e ir
Finansines ir investicines veiklos pajamq ir s4naudq apskaitos tvarkos apra5e.

Sandoriai uZsienio valiuta
Sandoriai uZsienio valiuta pirminio pripaZinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dien4
galiojusf Lietuvos banko skelbiam4 uZsienio valiutos kurs4. Pelnas ir nuostoliai i5 sandoriq uZsienio
valiuta bei i5 uZsienio valiuta i5reik5to hrto ir isipareigojimq likudiq perkainojimo dien4 yra
registruojami finansines ir investicines veiklos pajamq ar s4naudq s4skaitose. Veiklos rezulta/o4
ataskaitoje atlikta tokiq pajamq ir s4naudq tarpusavio fskaita ir parodytas tik perskaidiavimo del
valiutos kursq pokydiq r ezultatas.

Atid6jiniai
Atidejiniai pripaZistami ir apskaitoje registruojami, kai atitinka visus Siuos pripaZinimo kriterijus:

-

institucija turi isipareigojim4 (teising prievolg arba neat5aukiamqii pasiZadejima) del
buvusio ivykio;
tikimybe, kad fsipareigojim4 reikes padengti turtu, yra didesne uZ tikimybg, kad
nereikes;

isipareigojimo suma gali btti patikimai ivertinta
Jei patenkinamos ne visos Sios s4lygos, atidejiniai nerapripalistami, o informacija apie susijusi su
tiketina sumoketi suma neapibrdltqi isipareigojim4yrapateikiama finansiniq ataskaitq
ai5kinamajame raSte.

Neapibr6Ztieji isipareigojimai ir neapibrdZtasis turtas
NeapibreZtieji isipareigojimai ir neapibreZtasis turtas registruojami nebalansinese s4skaitose.

Po ataskaitiniai ivykiai

v

- irrykis per laikotarpi nuo paskutines ataskaitinio laikotarpio dienos iki
finansiniq ataskaitq rinkinio sudarymo dienos.
Po ataskaitiniai ivykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Institucijos finansing padeti
paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 (t. y. turi itakos Institucijos finansinei padediai ar veiklos
rezultatarrs balanso dat4), yra koreguojantieji po ataskaitiniai fvykiai. AtsiZvelgiant i jq itakos
parengtoms finansinems ataskaitoms reik5mg, koreguojantieji po ataskaitiniai ivykiai yra rodomi
finansines btikles, veiklos rezultafi4 ir pinigq srautq ataskaitose.
Po ataskaitiniai ivykiai, kurie nesuteikia papildomos informacijos apie Institucijos finansing padeti
paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 (t. y. Siei ivykiai parodo s4lygas, atsiradusias po paskutines
ataskaitinio laikotarpio dienos), yra nekoreguojantieji po ataskaitiniai fvykiai. Nekoreguojantieji po
ataskaitiniai ivykiai apra5omi ai5kinamajame ra5te, kai jie reik5mingi.
I5sami po ataskaitiniq ivykirl apskaitos tvarka yra nurodyta Institucijos Atidejiniq, neapibreZtqjq
isipareigojimq, neapibreZtojo turto, po ataskaitiniq irykiq ir apskaitos klaidrl taisymo apskaitos
tvarko; apra5e.
Po ataskaitinis ivykis

Apskaitos politikos keitimas
Institucija pasirinkt4 apskaitos politik4 taiko nuolat arba gana ilg4 1aik4 tam, kad bttq galima
palyginti skirtingq ataskaitiniq laikotarpiq finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia, kad bfitq
galima nustatlti Institucijos finansines btikles, veiklos renitatt4ir pinigq srautq keitimosi
tendencijas.
Institucija pasirenka ir taiko apskaitos politik4, remdamasi nuostatomis, pateiktomis VSAFAS 1
,,Finansiniq ataskaitq rinkiniq pateikimas".
Ukiniq operacijq ir rikiniq ivykir+ pripaZinimo, apskaitos ar del jq atsirandandio turto,
isipareigojimq, finansavimo sumq, pajamq ir (arba) s4naudq vertinimo apskaitoje pakeitimas yra
laikomas apskaitos politikos keitimu.
Institucijos apskaitos politika gali btti keidiama:
del VSAFAS nuostatq pakeitimo;
jei to reikalauja kiti teises aktai.
Apskaitos politikos keitimas finansinese ataskaitose parodomas, taikant retrospektyvini b[d4, t. y.
nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada brltq buvusi naudojama, todel pakeista apskaitos
politika yra pritaikoma [kinems operacijoms ir [kiniams irykiams nuo jq atsiradimo.

Poveikis, kuri daro apskaitos politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio informacijai ir
darytrl ankstesniq ataskaitiniq laikotarpiq informacijai, registruojamas apskaitoje t4 ataskaitini
laikotarpi, kuri apskaitos politika pakeidiama, ir parodomas einamojo ataskaitinio laikotarpio
finansinese ataskaitose. Ataskaitinio laikotarlio veiklos rezultatt4ataskaitoje apskaitos politikos
keitimo poveikio dalis, susijusi su ankstesniais laikotarpiais, rodoma straipsnyje,,Apskaitos
politikos keitimo ir esminiq klaidq taisymo itaka='. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio
informacija finansinese ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nera koreguojama.
Apskaitos politika gali bffi keidiama tik nuo ataskaitinio laikotarpio pradZios, nes informacijauZ
vis4 ataskaitini laikotarpituri bflti parodoma, taikant vienod4 apskaitos politik4 pana5aus pobldZio
lkinems operacijoms ir flkiniams ivykiams.

Apskaitiniq iveriiq keitimas

v

Apskaitinis fvertis - remiantis prielaidomis, atsiZvelgiant I dabarting turto ir isipareigojimq vertg ir
tiketin4 naud4 ar isipareigojimus, nustatomas apytikslis dydis, naudojamas turto ir isipareigojimq
vertei nustatyti.
Apskaitiniai iverdiai naudojami, kai turto ar isipareigojimq vert6s negali b[ti tiksliai apskaidiuotos,
o tik ivertintos.

Apskaitos klaidq taisymas
Apskaitos klaida - klaida, kuri atsiranda del neteisingo skaidiavimo, netinkamo apskaitos metodo
taikymo, neteisingo flkines operacijos ar ukinio ivykio registravimo ar del apsirikimo.
Esmine apskaitos klaida - einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu i5ai5kejusi klaida, del kurios praejusio
ar keliq praejusiq ataskaitiniq laikotarpiq finansines ataskaitos negali bfti laikomos i5 esmds
patikimomis.
Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertine i5rai5ka yra didesne nei 0,25 procento turto vertes.

Informacijos pagal segmentus atskleidimas
Institucijos finansinese ataskaitose pateikiama informacija apie Siuos pirminius segmentus pagal
atliekamas valstybes funkcijas, nustatSrtas Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq biudZetq
pajamq ir i5laidq klasifikacijoje.
Turtas, finansavimo sumos, isipareigojimai,pajamos, sqnaudos ir pinigq srautai pirmiiriams
segmentams pagal valstybes funkcijas priskiriami pagaltai, kokioms programoms lykdyti skiriami
ir naudojami i5tekliai.
Jei turto, lsipareigojimq, finansavimo sumq, pajamq ir s4naudq priskyrimo segmentui pagrindas yra
neai5kus, Sios sumos yra priskiriamos didZiausi4Institucijos veiklos dali apimandiam Svietimo
segmentui.

Institucijos veiklos specifika nes4lygoja poreikio pasirinkti antrinius segmentus, pagal kuriuos
pateikiama informacija finansinese ataskaitose.

bltq

Straipsniq tarpusavio iskaitos ir palyginamieji skaiiiai
Turtas ir isipareigojimai, pajamos ir sqnaudos bei pinigq iplaukos ir i5mokos finansinese ataskaitose
nurodomi atskirai. Sudarant finansiniq ataskaitq rinkini, turto ir isipareigojimq, taip pat pajamq ir
sqnaudq tarpusavio iskaita negalima, i5skyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja butent
tokios iskaitos.

rr. ATSKTNAMoJo

naSro PAsrABos

P03 Nematerialus turtas.
2020 metv gruodZio 31 d. visi5kar amortizrtoto. bet naudoiamo turto
S4skaitos pavadinimas
Isigijimo

savikaina

Programines irangos ir jos licencijq isigijimo
savikaina
lX visn:

293t3,84

Parduotq atsargq savikaina 27190,36 Eur, sunaudota atsargq savo veikloje 59520,58 Eur.
Pagal panaud4 gautas trumpalaikis turtas 4651,89 Eur.
ISsinuomotas turtas 225,12 Etx.

Nebalansineje s4skaitoje atsargq

likutis 354721,35 Eur, tai mokyklos veikloje

naudojamas

tkinis inventorius.
Nemokamai gautaatsargq v246191,55 eur: i5 UAB Devoltas23 802,31 eur
siuvimo reikmenys, NSa aiptomai 59,92 eur, LR Finansq ministerijos kompiuterines
irangos ul, 22 329,32 eur.

P10 Per vienerius metus gautinas sumas 2020 m. gruodZio 31 d. sudaro:
Per vienerius metus qautinos sumos
Gautinos sumos uZ suteiktas paslaugas
Sukauptos gautinos sumos i5 VB
Kitos sukauptos gautinos sumos (sukaupti
atostoginiai, kt.paslaugos i5 ES proiektu)
Kitos gautinos sumos (gautini mokesdiai uZ
bendrabuti i5 gyventojq)
I5 viso Der vienerius metus gautinos

Suma

6519,16
202860,94
r46361,94
619,72

kvalifikacijos PaneveZio regiono suaugusiqjq itraukimas i bendrqii ir profesini ugdym?,,.

Pl7

Moketinas sumas tiekejams sudaro:

Pavadinimas
IMT (sporto iranga)

Suma
23997,00

Komunalines ir ry5iq paslaugos

4809,20

Transporto iSlaidos

286,77

Kitq prekiq ir paslaugq i5laidos
I5 viso tiek6jams mok6tinos sumos:

Moketinas socialinio draudimo mokestis 34 6lg,B2Eur,

3997,72

33089,63

GpM

35397,11 Eur,

moketinas DU 41171,05 eur.
Sukauptos s4naudos sudaro 87 671,73Ew.
Sukauptos atostoginiq sqnaudos 86146,93 Eur,
Sukauptos socialinio draudimo p"okq sEnaudos 1 524,80 Eur.
P18 Grynasis turtas laikotarpio pabaigai 170 787,668tx.

Atspindetas dalininkq kapitalas 491 496,76 Eur.

Veiklos rezultatg ataskaita

P2l

{staigos pagrindines veiklos kitos pajamos22l1,60 Eur . Gautos le5os iS mokiniq uZ

praktines vairavimo pamokas, kitq mokyklq mokiniq molgrmus praktinio mokymo centre,

'

vienas mokinys mokesi ne valstybes finansuojamoje programoje.

Kitos veiklos pajamos sumazejo del paslaugq uz turto nuom4 sumazejimo.

UZ turto nuom4, teikiamas paslaugas, bendrabudio paslaugas, valgyklos pajamos ir kt.

Pajamos uZ turto nuom?

15725,20

Pajamos uZ parduotas prekes

834,71

Pajamos uZ valgyklos teikiamas paslaugas

19821,00

Pajamos uZ bendrabudio paslaugas

t4294,00

Klasiq ir sales nuoma

2145,49

Kitos paslaugos

24721,33

I5 viso pajamq:

77541,72

P02

Pagrindines veiklos s4naudos.

Pagrindines veiklos sqnaudos lyginant su praejusiu laikotarpiu padidejo 51211,98 Eur ( tam
itakos

turejo DU augimas).

P22 DarbouZmokesdio ir socialinio draudimo s4naudos

:

Darbo uZmokesdio s4naudos etatq sqraSe nurodytiems darbuotojams ir
pedagoginiams darbuotoj ams
Socialinio draudimo sqnaudos etatq s4raS.e nurodltiems darbuotojams

1233 681,38

I5 viso:

I

24 321,64
258 003,02

Pasikeitus 11-ojo VSAFAS nuostatoms,2020 m. I ketvirti stipendijq sqnaudos pergrupuotos i5

socialiniq i5mokq sqnaudq ikitas s4naudas.
Grynasis pervir5is ar deficitas 27 944,37 ew.
P23 Praejusio laikotarpio finansines ir investicines veiklos sqnaudos 446 793,16Eur.

Pasikeitus Mokyklos teisinei formai i5 biudZetines i vie5qj4 istaig4, valdomas ir
naudojamas turtas buvo ivertintas pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindq istatym4

ir

investuotas, formuojant ir didinant PaneveZio Margaritos Rimkevidaites profesinio rengimo
centro savininko kapital4 istatuose numatytai veiklai vykdyti. Pagal turto vertinimo ataskait4

atskiri turto vienetai buvo ivertinti didesne rinkos verte negu likutine verte, todel 5i suma
atspindeta Finansines ir investicines veiklos sqnaudose.

P24 Finansines rizikos valdymas.
Apskaitiniai iverdiai keidiami nebuvo.
NeapibreZtqj q i siparei goj imq ir neapibreZtoj o hrrto ndra.

ReikSmingq po ataskaitinir+ ivykiq nebuvo.

Direktorius

Tautvydas Anilionis

Vyr. finansininke

Jolanta Narkevidiene

PanereZio Margaritos Rimkevii:it€s profesinio rengimo centras, 304384359 Aldonos g. 4, Panevezio m., PanereZio m. sav
2020 I\4. GRUODzIO 3t D. pasibaigusiq melq IINANSINry ATASKATnJ RINKII{YS
(Vsos srrnos euais. iei nenuodvtakitaip)

Panerefio l&rgaritos Rimkevilait6s profesinio rengimo centraso 304384359 Aldonos g. 4, Panereiio m., PanereZio m. sav
2020
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surms eurais, iei nenurodvta kitaip)

ID:
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Flnansines rizikos
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INFORNIACIIAAPIEFTPARTTGOINTUDAT,IgSKAITANTFINANSIMiS I\LON,IOS (LZINGO) FIPARIIGOJIMUS)
UJRAXS IR IZSIIA{IO VALIUTOVIXS
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ID:
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Kitos pagrindin6s veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRI]\IDINN YSKLOS KITVPAJAWPATUKIN4AS fu,MSUOTO IRAUIdTESNICIIO LYGIU\IdO.IO SU(IORIALE
suBru(o FTNA|EINIqATASKATTVATSKTMMAJAm n qsTE*

x Reik5mingos sumos turr btti detalizuojamos vieSojo sektoriaus subjekto finansiniq ataskaittl ai5kinamojo raito tekste.
Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikimurga, ji detalizuojama vieSojo sektoriaus subjekto finansiniq ata-skaiq

**

aiikinamojo ra5to tekste.
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2020
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ID:
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Xitoc mgrin<In6s rciklos pajarnoo

ir kitoa pajanns

KIIOS VErKr.rOS PAJAWTRSANAIIDUPATEKIT\{AS im,rESrrrOrOnAUrdTESrlrOJOLyGlUVmsOrO

sHffoRrAtr suBJIIffo

FINANSINIVATASKAmJATSKTNAMAJAMERASTE*

* Reildmingos sunns turi b[ti detalizuojarms vieSojo sektoriaus subjekto finansiniq ataskaitq ai5kinannjo ra5to tekte.

** Nurodona,

kokios taipaslaugos, ir.jei surrn reikSrringa,ji detalizlojann vieSojo sektoriaus subjeko finansiniq ataskaitq
aiikinarmjo raito tekste.

Panev6Zio I\zhrgaritos Rimkeviiait6s profesinio rengiqro centras, 3M3M359 Aldonos g.

d

Panev6fio m., Panev6ffo m. sav.
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Kitos pagrindin6s veiklos s4naudos pagal pohid[

TNFORIW\.CrJOS APTEKTTAS pAGRrNDrlmS

\.flKLOS SANAU)AS PAGAL POB0DJ PAIUKTNTAS fu,mmUOrO LYGIO
FINAISINIUATASKAITUAISKINAT4EIAME RASTE

Panev6Zio Margaritos Rimkeviiait0s profesinio rengimo centras,304384359 Aldonos g. 4, Panev6ffo m., Panevdfio m. sar
2O2O

M. GRUODZIO 31 D. pasibaigusiu metq FINANSINIU ATASKAITU nrNKINvS
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ID:
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Finansinds ir investicin6s veiklos paiamos ir s4naudos

FTNANSTNtS rR rN\aESTrCrNtS VEIKLOS PAJAMOS rR SANAUDOS

* Reik5mingos sumos turi b[ti detalizuojamos aiSkinamojo raito tekste.

Panev6fio I\&rgaritos Rimkeviiait6s profesinio renglno centras,3M384359Aldonos g.
m20 M GRTDDZO 31 D. pasibaigusiq metq
(Msos sumos eurais, iei nenwodvta kitaip)

d

Panev6fio m., Panev6fio m. sav.
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P/OKO$ NT]IW{XOIVOS GAUTI PAGAL
PASIRASYMS VSKI,oS NON/OS SUX{RIIS PAGAL I,AIKOXARPIT-E

B[-1SI1\,OSIOS PAGRINDII\ES N[NN/OS

PANEVĖŽIO MARGARITOS RIMKEVIČAITĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS
TAUTVYDO ANILIONIO
2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2021-01-20 Nr. V16-2
(data)
Panevėžys
(sudarymo vieta)
I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centro (toliau Įstaigos) Strateginis tikslas
(pagal 2018-2020 m. strateginį planą, patvirtintą Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio
rengimo centro tarybos posėdyje 2019 m. birželio 18 d.) : kurti patrauklią ir skatinančią mokytis
visą gyvenimą mokymosi aplinką, užtikrinti profesinio mokymo patrauklumą, lankstumą ir
kokybę. Strateginio tikslo įgyvendinimui 2020 m. veikla vykdyta pagal tris pagrindines sritis:
profesinis mokymas ir bendrasis ugdymas, infrastruktūros modernizavimas ir koncentruota plėtra,
valdymas ir komunikacija, vadovaujantis 2020 m. veiklos planu (patvirtintu 2020 m. kovo 4 d.
direktoriaus įsakymu Nr. V1-34). Strateginis tikslas pasiektas, įgyvendinus iškeltus uždavinius.
1.1.1. Įgyvendinti modulines profesinio mokymo programas.
Įstaiga 2020 m. vykdo 30 pirminio ir tęstinio mokymo programų, iš kurių tik 1 programa, t.y.
viešbučio darbuotojo, dalykinė. Dvi įgyvendinamos programos skirtos specialiųjų poreikių
mokiniams kartu su socialinių įgūdžių programa ir viena tęstinio mokymo programa specialiųjų
poreikių mokiniams kartu su socialinių įgūdžių programos moduliais.
Nuo 2020 m. rugsėjo 1d. vykdomas eksperimentas - pirmos gimnazijos klasės mokiniai mokosi
bendrojo ugdymo ir kartu pagal IV kvalifikacijos lygio formaliojo profesinio mokymo programas.
Eksperimento dalyviai per ketverius mokslo metus įgis brandos atestatą ir profesinio mokymo
diplomą. Tai pagreitins jų įsiliejimą į darbo rinką. Eksperimente dalyvaujantys mokiniai mokosi
pagal dvi programas - multimedijos paslaugų teikėjo ir virėjo.
1.1.2. Įgyvendinti naujų, paklausių darbo rinkoje, profesijų mokymo programas.
Nuo 2020-09-01 pradėtos įgyvendinti naujos apskaitininko modulinės profesinio mokymo
programos (P43041101, T430411020).
Diegiama pameistrystės mokymo forma: 2020 m. pameistrystės forma mokėsi 22 mokiniai pardavėjo mokymo programos M44041601 - 1 mokinys, T43041601 – 10 mokinių ir socialinio
darbuotojo padėjėjo mokymo programos M44092001 – 5 mokiniai, T43092001 – 6 mokiniai. Tai
sudaro 5,76% nuo bendro mokinių skaičiaus.
1.1.3.Plėsti bendradarbiavimą su lengvosios pramonės įmonėmis.
Vyksta bendradarbiavimas su verslo partneriais rengiant specialistus. Pasirašyta bendradarbiavimo
sutartis su UAB Devold. Mokymo tikslams įmonė skyrė siūlų, audinių, užtrauktukų ir kt. už
23000Eur.
1.1.4.Įsivertinti ir tobulinti profesinio mokymo programų įgyvendinimą pagal EQAVET
metodiką.
Atlikta savianalizė ir užpildyta savianalizės ataskaita pagal Įstaigos veiklos ir profesinio mokymo
programų įgyvendinimo kokybės vertinimo sritis, kriterijus ir rodiklius. Atsižvelgiant į pokyčius
darbo rinkoje ir profesiniame mokyme, nuo 2020 m. įgyvendinamos atnaujintos profesinio
mokymo programos: virėjo P42101303, siuvėjo T43072301, kambarių tvarkytojo P21101304. Į 4
profesinio mokymo programų mokymą perkelta tarptautiniuose projektuose įgyta patirtis.
1.1.5 .Mokymosi procese taikyti nuotolinio mokymosi aplinką. Mokymo procese taikomos
Google Classroom ir Zoom nuotolinės mokymosi aplinkos, įgyvendinant profesinio mokymo ir
bendrojo ugdymo programas.
1.1.6. Plėsti edukacinių aplinkų pasirinkimą.
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21 mokinys (5,5 %) dalyvavo stažuotėse pagal ES Švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programą
„Erasmus+“. 8 mokiniai (2 %) atliko praktikas užsienyje. Mokiniai dalyvavo tarptautiniame
floristikos profesinio meistriškumo konkurse, užimta II vieta. Vyko v pamokos netradicinėje
erdvėje už mokyklos ribų: Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biure, Jotainių
socialinės globos namuose ir kt. Mokiniai dalyvavo 8 respublikiniuose konkursuose.
1.1.7. Kurti ilgalaikes partnerystes su šalies ir ES šalių profesinio mokymo ir kitomis
institucijomis.
2020 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė
mokykla dėl surdopedagoginės pagalbos teikimo, licencinė sutartis su UAB „Šviesa“ dėl Eduka
klasės skaitmeninės mokymosi aplinkos naudojimo ir sutartis su VĮ „Humama People To People
Baltik“ ir UPC dėl projekto „Valgyk protingai“ įgyvendinimo (paraiška „Valgau skaniai, gyvenu
sveikai 2020“). Vykdomas tęstinis bendradarbiavimas su VŠĮ LIONS QEST Lietuva įgyvendinant
projektą „Raktai į sėkmę“. Mokytojai dalyvauja tęstiniame ŠAC projekto „Lyderių laikas 3“
veiklose. Nuo 2020 m. gruodžio mėn. iki 2022 m. kovo mėn. Įstaiga vykdo ESFA finansuojamą
projektą Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0027 „Praktiniai įgūdžiai – pranašumas įsiliejant į darbo
rinką“. Kartu projektą partnerio teisėmis vykdo Biržų technologijų ir verslo mokymo centras,
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras, Kupiškio technologijos ir verslo mokykla ir Radviliškio
technologijų ir verslo mokymo centras. Projekto tikslas - padidinti profesinio ir suaugusiųjų
mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir patrauklumą, remiant ir skatinant praktinių įgūdžių
įgijimą darbo vietoje ir sektoriniame praktinio mokymo centre. Pasirašyti 6 Savitarpio supratimo
memorandumai.
1.1.8. Tobulinti mokytojų pedagogines, dalykines bei tarpkultūrines kompetencijas.
2020 m. kvalifikaciją kėlė 100 proc. mokytojų. Vidutiniškai vienas mokytojas kėlė kvalifikaciją –
54,75 val. (po 9 dienas).
14 mokytojų (44 %) dalyvavo stažuotėse pagal „Erasmus+“programą. Organizuotas seminaras
mokyklos pedagogams “Mokymosi motyvacijos stiprinimas taikant ugdymo diferencijavimą,
individualizavimą ir suasmeninimą” Bendrojo ugdymo dalykų mokytojai organizavo 2 gerosios
patirties sklaidos renginius mieste - pamokas 13-ai klasei. Gamtos mokslų mokytojų komanda
dalyvavo mokymuose apie STEAM veiklų organizavimą ir patirtinį mokymą.
1.1.9. Gerinti mokinių lankomumą ir pažangumą, mažinti mokinių, nutraukusių mokymosi
sutartis, skaičių.
Parengta mokinių adaptacijos tvarka padėjo naujiems mokiniams lengviau įsilieti į ugdymo procesą
ir pasiekti, kad nutraukusių mokymosi sutartis mokinių skaičius siektų tik 0,02 proc. Mokinių
pamokų lankomumas pagerėjo 49,2 proc.
Parengta gimnazijos skyriaus mokinių pasiekimų gerinimo programa 2020 metams. Taikant
programoje numatytas priemones mokinių pažangumas gimnazijos klasėse padidėjo 6,59
%..Gimnazijos skyriuje atsirado mokinių, kurių pažymių vidurkis 9 ir daugiau (4 mokiniai), tačiau
didžiosios dalies mokinių pažymių vidurkiai nėra aukšti.
2020 m. Įstaigoje planuota stiprinti patirtinį ugdymą - eksperimentams ir praktiniams įgūdžiams
ugdyti gamtos moksluose skirta ne mažiau kaip 30 proc. dalykui skirtų pamokų. Ugdomąją veiklą
perkėlus į nuotolinį mokymą eksperimentai buvo atliekami pasitelkus virtualias vaizdines
priemones, mokiniai atliko tik dalį praktinių darbų.
1.1.10. Vykdyti suaugusiųjų pirminį ir tęstinį mokymą.
Įstaiga 2019 – 2020 m. m. vykdė 9 pirminio ir 4 tęstinio profesinio mokymo programas
suaugusiems. Nuo 2020 rugsėjo vykdomos 11 pirminio ir 8 tęstinio profesinio mokymo programos
suaugusiems. Praėjusiais mokslo metais faktinis visų baigiamųjų kursų mokinių skaičiaus spalio 1
d. – 124 mokiniai. Įgijusių kvalifikaciją mokinių skaičius 110. Tai sudaro 88,71 proc.
1.2.1. Sukurti, įgyvendinti ir tobulinti ugdomojo proceso stebėsenos ir pagalbos mokiniui
sistemą.
2020 m. tobulinta ugdomojo proceso organizavimo kokybė. Didžiausiu iššūkiu tapo nuotolinio
mokymo organizavimas karantinų metu.
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Teko įvaldyti virtualias mokymosi aplinkas. Parengta ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu
būdu tvarka. Organizuoti mokymai mokytojams „Nuotolinės pamokos naudojant ZOOM ir
Google „Classroom“”. Stebėtos dalies mokytojų vedamos ZOOM pamokos. Atlikta mokinių ir
mokytojų apklausa apie nuotolinio mokymo organizavimą 2020 m. pavasarį. Specialiųjų poreikių
mokiniai susidūrė su dideliais sunkumais, kai buvo pereita prie nuotolinio ugdymo, todėl šioje
srityje reikalingi pokyčiai.
1.2.2. Integracinių procesų stiprinimas.
Į ugdymo procesą integruojamas neformalusis švietimas. Įstaiga, kaip socialinis partneris,
dalyvauja projekte ,,Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką Panevėžio
regione ,,Negalia – ne profesija” Nr. 08.3-ESFA-K-413-01-0009. Projekte 2020 m. dalyvavo 50
mokinių.
Toliau vykdyta tarpdalykinė integracija, tačiau dėl karantino įvyko tik 4 bendrojo ugdymo
integruotos pamokos, bet įsijungė daugiau mokytojų.
1.2.3. Efektyvios švietimo pagalbos mokiniams teikimas.
Mokiniams teikiama savalaikė socialinė - pedagoginė, specialioji pedagoginė, specialioji,
informacinė pagalba. Mokytojo padėjėjo pagalba teikta 60 mokinių, specialiojo pedagogo pagalba
teikta 55 mokiniams, socialinio pedagogo individualios konsultacijos teiktos 37 mokiniams ir 15
tėvų. Nemokamą maitinimą gavo vidutiniškai 15 mokinių, paramą iš maisto banko gavo 10
mokinių.
Siekiant užtikrinti švietimo pagalbą socialiai jautrių grupių mokiniams įgyti profesiją ir ją
realizuoti,
dalyvaujama projekte Nr. 09.4.1-ESFA-V-735-01-0001 “Turi profesiją- turi ateitį”.
2.1.1. IT paslaugų kompetencijų ugdymo centro įkūrimas.
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr.09.1.2-CPVA-K-72201-0027 „Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centro profesinio mokymo(si)
infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimas. Suremontuotos patalpos ir įvykdytas viešųjų pirkimų
konkursas bei pasirašyta „IT profesini mokymo įrangos ir priemonių pirkimo sutartis“
2.1.2. Siuvimo praktinio mokymo bazės atnaujinimas ir plėtra.
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr.09.1.2-CPVA-K-72201-0027 „Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centro profesinio mokymo(si)
infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimas. Suremontuotos patalpos, ruošiamasi įrangos viešųjų pirkimų
konkursui.
2.2.1. Bendrabučio renovavimas.
Siekiant patalpų optimizavimo, bendrabučio patalpos nerenovuojamos. Atlikti tik būtini patalpų
remonto darbai.
2.2.2. Planingai atnaujinamos įstaigos edukacinės aplinkos ir didinamas eksploatavimo
efektyvumas.
Parengtas edukacinių aplinkų turtinimo planas. Atliktas vieno bendrabučio korpuso įvertinimas,
vykdomos privatizavimo procedūros. Sudaryta ilgalaikė perteklinių patalpų nuomos sutartis,
gaunamos papildomos lėšos, efektyviau naudojami finansiniai asignavimai.
2.2.3. Aprūpinimas vadovėliais, mokymo priemonėmis, mokomąja kompiuterine
programine įranga.
Parengtas ir metodinėje taryboje aprobuotas bendrojo ugdymo edukacinių aplinkų turtinimo planas,
kuris dėl lėšų trūkumo įgyvendintas tik 25%.
Metų pabaigoje iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos gauta lėšų skaitmeniniam turiniui, įrangai
ir mokytojų skaitmeninei kompetencijai tobulinti. Už 1700 eurų nutarta įsigyti EDUKA klasės
skaitmeninės mokymosi aplinkos licencijų mokiniams ir mokytojams.
2.2.4. Efektyvus materialių ir finansinių išteklių naudojimas.
Vykdytos veiklos ataskaitų analizės, atlikti planiniai auditai.
3.1.1. Parengti veiklą reglamentuojantys dokumentai.
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Parengtas „Mokinių mokymo namuose organizavimo tvarkos aprašas“, mokytojų ir pagalbos
mokiniui specialistų atestacijos programa 2020-2023 m., metodinės tarybos veiklos planas 20202021 m.m.,
bendrojo ugdymo mokytojų metodinės grupės veiklos planas 2020-2021 m. m., auklėtojų
metodinės grupės veiklos planas 2020-2021 m.m., edukacinių aplinkų kūrimo planas 2020 m.,
vykdomų programų įgyvendinimo 2020-2021 m.m. planas, mokinių stipendijų ir kitos materialinės
paramos teikimo tvarkos aprašas.
3.1.2. Efektyvus viešųjų pirkimų veiklos organizavimas.
Viešųjų pirkimų planas suderintas su ŠMSM. Viešieji pirkimai vykdyti planingai, racionaliai
panaudotos lėšos. Pirkimai vykdomi pagal kainą ir ekonominį naudingumą.
Atsižvelgiama į vidaus ir išorės auditų rekomendacijas.
3.1.3.Užtikrinti kokybės vadybos sistemos ISO 9001:2015 palaikymą.
2020 m. kokybės vadybos sistemos ISO 9001-2015 palaikymas dėl objektyvių priežasčių nebuvo
atliktas.
3.1.4.Įstaigos bendruomenei užtikrinti saugias mokymosi ir darbo sąlygas.
Visų klasių/grupių mokiniams suteikta aktuali informacija dėl COVID 19, taip pat COVID 19
pandemija, kaip elgtis ekstremalios situacijos laikotarpiu.
II SKYRIUS
METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai
Rezultatų vertinimo rodikliai
Metų užduotys
(kuriais vadovaujantis
Siektini rezultatai
(toliau – užduotys)
vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)
1.1. Diegti
pameistrystės
mokymo formą

Dalis mokinių
mokosi
pameistrystės
forma

Pasiekti rezultatai
ir jų rodikliai

Pasiektas
rezultatas – 5,76
5 proc. nuo bendro mokinių %
Vidutinis mokinių
skaičiaus
skaičius,
besimokiusių
pagal formaliojo
profesinio
mokymo
programas 2020
m. – 382
mokiniai.
2020 m.
pameistrystės
forma mokėsi 22
mokiniai : pagal
pardavėjo
mokymo
programas
M44041601 – 1,
T43041601 – 10
ir pagal socialinio
darbuotojo
padėjėjo mokymo
programas
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M44092001 – 5 ,
T43092001 – 6.

1.2. Specialiųjų
poreikių mokinių
ugdymas

1.3. Technologijų
mokymo ir/ar
pasirenkamų
modulių/ profesinio
mokymo modulių
organizavimas
bendrojo ugdymo
mokyklų mokiniams

Sudaryta galimybė
mokytis specialiųjų
poreikių
mokiniams

Įgyvendinamos 2 modulinės
profesinio mokymo
programos specialiųjų
poreikių mokiniams kartu su
socialinių įgūdžių programa.

Bendrojo ugdymo
mokyklų
mokiniams vyksta
technologijų
pamokos centro
praktinio mokymo
bazėje

Technologijų pamokose
dalyvavo 50 bendrojo
ugdymo mokyklų mokinių

Įgyvendinamos 2
modulinės
profesinio
mokymo
programos
specialiųjų
poreikių
mokiniams kartu
su socialinių
įgūdžių programa:
virėjo (programos
valstybinis kodas
P21101308) ir
kambarių
tvarkytojo
(programos
valstybinis kodas
P21101304 ) .
Technologijų
pamokose
dalyvavo 59
Panevėžio miesto
bendrojo ugdymo
mokyklų
mokiniai. Taip pat
įgyvendinta dalis
mokymo plano
sektoriniame
praktinio
mokymo centremokėsi 17

6

1.4. Europos
Sąjungos
struktūrinių fondų
lėšų bendrai
finansuojamo
projekto Nr.09.1.2CPVA-K-722-010027 „Panevėžio
Margaritos
Rimkevičaitės
profesinio rengimo
centro profesinio
mokymo(si)
infrastruktūros
plėtra“
įgyvendinimas.

Pasiekti projekte „Panevėžio
Margaritos Rimkevičaitės
profesinio rengimo centro
profesinio mokymo(si)
infrastruktūros plėtra“
numatyti rezultatai:
 įrengta IT praktinio
mokymo bazė;
 įrengta siuvimo
praktinio mokymo
bazė.

mokinių iš Biržų
ir Rokiškio
profesinio
mokymo įstaigų.
Vykdant esamų
pastatų
optimizaciją buvo
perplanuotos
pirminiame plane
numatytos
patalpos ir visos
šio projekto
veikos buvo
perkeltos iš
Klaipėdos g. 146 į
Aldonos g. 4
adresu esantį
korpusą. Tiek
informacinių
technologijų, tiek
siuvimo
praktiniam
mokymui
numatytos
patalpos buvo
pertvarkytos ir
šiuo metu pilnai
suremontuotos,
adaptuotos
konkrečiai
veiklai. Yra
įvykdytas viešųjų
pirkimų
konkursas ir
pasirašyta „IT
profesini mokymo
įrangos ir
priemonių
pirkimo sutartis“.
Šiuo metu
vykdomos
siuvimo mokymo
įrangos ir
priemonių viešojo
pirkimo
procedūros.

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)
Užduotys
Priežastys, rizikos
2.1.
3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos
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(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams)
Užduotys / veiklos
Poveikis švietimo įstaigos veiklai
3.1. Nuo 2020-09-01 buvo pradėtas įgyvendinti
Mokymosi pasiūla tapo lankstesnė ir
eksperimento tvarka profesinis mokymas kartu su
labiau atliepianti besimokančiųjų
viduriniu ugdymu nuo 9-os (1-os) gimnazijos
poreikius.
klasės.
3.2. Pradėtas esamų patalpų optimizavimas.
Atliktas 1-no bendrabučio korpuso
įvertinimas, vykdomos privatizavimo
procedūros. Sudaryta ilgalaikė
perteklinių patalpų nuomos sutartis,
gaunamos papildomos lėšos, efektyviau
naudojami finansiniai asignavimai.
4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai
Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
Pasiekti rezultatai
Užduotys
Siektini rezultatai
vertinama, ar nustatytos
ir jų rodikliai
užduotys įvykdytos)
4.1.
III SKYRIUS
GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS
VERTINIMAS
5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas
(pildoma, aptariant ataskaitą)
Vertinimo kriterijai
Pažymimas atitinkamas
langelis:
1 – nepatenkinamai;
2 – patenkinamai;
3 – gerai;
4 – labai gerai
5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas
1□
2□
3x
4□
5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas
1□
2□
3□
4x
5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas
1□
2□
3x
4□
5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir 1□
2□
3x
4□
siekiant rezultatų
5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis)
1□
2□
3x
4□
IV SKYRIUS
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas
Užduočių įvykdymo aprašymas
6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo
rodiklius
6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus
vertinimo rodiklius

Pažymimas
atitinkamas langelis
Labai gerai ☐
Gerai x
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6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo
rodiklius
6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo
rodiklius

Patenkinamai ☐
Nepatenkinamai
☐

7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti
7.1. IT komunikacines kompetencijas ir anglų kalbą.
V SKYRIUS
KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
8. Kitų metų užduotys
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys)
Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais
Užduotys
Siektini rezultatai
vadovaujantis vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)
1.1. Vykdomos
1.1. Atlieptas darbdavių poreikis
neformaliojo profesinio
mokymo programos

1.

Bendradarbiavimo
su kitomis įvairių
tipų švietimo
įstaigomis plėtra

1.2. Mokiniai dalyvauja
Panevėžio miesto
bendrojo ugdymo
mokyklų dalykinėse
olimpiadose
1.3. Plečiamas spec.
poreikių turinčių
mokinių profesinis
mokymas

2.

Dalyvauti
eksperimente „Dėl
IV kvalifikacijos
lygiui įgyti
formaliojo profesinio
mokymo programų
pritaikymo
mokiniams,
baigusiems
pagrindinio ugdymo
programos pirmąją
dalį“.

2.1. Išbandomos IV
kvalifikacijos lygio
profesinio mokymo
programos, su
mokiniais, baigusiais
pagrindinio ugdymo
programos pirmąją dalį.

1.2. Centro mokiniai tobulina savo bendrąsias
ir dalykines kompetencijas

1.3. Sukurtos sąlygos SUP mokiniams
mokytis pagal profesinio mokymo programas

Sukurtos
sąlygos,
kad
eksperimente
dalyvaujantys mokiniai tęstų mokymąsi
aukštesniame kurse, tiriama mokinių nuomonė
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3.

4.

5.

Europos Sąjungos
struktūrinių fondų
lėšų bendrai
finansuojamo
projekto Nr.09.1.2CPVA-K-722-010027 „Panevėžio
Margaritos
Rimkevičaitės
profesinio rengimo
centro profesinio
mokymo(si)
infrastruktūros
plėtra“
įgyvendinimas

Bendradarbiaujama
su verslo
organizacijomis,
įmonėmis

Atnaujinti
edukacines aplinkas
optimizuojant turimą
infrastruktūrą

3.1. Tenkinami mokinių
poreikiai, kokybiškiau
Tiriamas poreikis, kuriamos naujos profesinio
įgyvendinamos PM
mokymo programos (pagal darbo rinkos
programos, plečiama IT poreikį)
ir siuvimo programų
pasiūla. Įgyvendinamas
suaugusiųjų mokymas
bendradarbiaujant su
užimtumo tarnyba.
Efektyviai naudojamasi
mokyklos praktinio
mokymo baze

Bendradarbiaujama su
verslo įmonėmis,
darbdaviais

4.2. Vykdomas bedarbių profesinis mokymas

4.3. Bendradarbiaujant su Panevėžio
užimtumo tarnyba vykdomas profesinis
mokymas
Organizuojamas sektorinio praktinio mokymo
5.1. Profesinio mokymo
prekybos centro perkėlimas iš Klaipėdos
programų veiklos
g. 146 į Aldonos g. 4 ir mokinių profesinis
palaipsniui perkeliamos
mokymas
iš pastatų, esančių
Klaipėdos g, 146 į
Aldonos g. 4.
5.2. Stiprinti mokinių
fizinio aktyvumo ir
sveikos gyvensenos
nuostatų formavimą.

6.

4.1. Tęsiama ir plečiama pameistrystės
mokymosi forma

Antikorupcinės
Kuriami antikorupcinė
aplinkos ir
aplinka ir
atsparumo korupcijai mikroklimatas.
mokykloje
stiprinimas.

Atnaujinama infrastruktūra, pritaikant ją
formaliajam ir neformaliajam mokinių
švietimui
Parengtas ir patvirtintas mokyklos korupcijos
prevencijos veiksmų planas,
į planą įtrauktos Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos 2020–2023 metų korupcijos
prevencijos programos įgyvendinimo
priemonių plano priemonės, skirtos
ministerijos pavaldžioms įstaigoms
Vykdomos mokyklos ilgalaikio korupcijos
prevencijos priemonių plano priemonės

9. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti
neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis)

