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Mokyklos duomenys: tel.: 861099615, el.p.  r.stankeviciaus@gmail.com, www.stankeviciaus.lt  

 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

DĖL 2022 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ 
 

2023-              Nr. 21-    (4.2.) 
 

I. Bendroji dalis 
 

Marijampoles Rimanto Stankevičiaus progimnazija (toliau – Progimnazija) įregistruota 
Juridinių asmenų registre, kodas 190452045. Mokykla įsteigta ir savo veiklą pradėjo 1934 m. rugsėjo 
1 d. Progimnazijos teisinė forma – biudžetinė įstaiga. Progimnazijos savininkas – Marijampolės 
savivaldybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Marijampolės savivaldybės 
taryba. Mokyklos buveinė – Vasario 16-osios g. 7, LT – 68299 Marijampolė. Progimnazijos grupė – 
bendrojo ugdymo mokykla. Mokyklos tipas – pagrindinė mokykla, kitas (ne pagrindinis) tipas – 
ikimokyklinio ugdymo mokykla. Mokymo kalba - lietuvių. Mokymo forma – grupinio ir pavienio 
mokymosi. Grupinio mokymosi forma įgyvendinama kasdieniu mokymo proceso organizavimo 
būdu, pavienio mokymosi forma įgyvendinama savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu. 
Mokyklos veiklos laikotarpis neribotas. Finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir eliminavimo 
informacijos pateikimas (3 lygis). 

Mokykloje įgyvendinamos pradinio, pagrindinio ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo ir 
neformaliojo vaikų švietimo programos. Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su 
valstybes herbu ir pavadinimu ,,Marijampoles Rimanto Stankevičiaus progimnazija", blanką su savo 
pavadinimu, sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką. 

Pagrindinė mokyklos veiklos rūšis pagal EVRK─ pagrindinis išsilavinimas, kodas- 
85.31.10. Pagal valstybės funkcijų kvalifikaciją – mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos 
tipui, kodas - 09.02.01.01. Kitos veiklos rūšys - papildomos švietimo paslaugos (09.06.01.01.), kitos 
socialinės paramos išmokos (10.04.01.40.). 

Mokykla kontroliuojamų ir asocijuojamų subjektų neturi. 
Mokykla filialų ir kitų struktūrinių padalinių neturi. 
Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo 76 darbuotojai. 
Darbuotojai neįžvelgia svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę mokyklos veiklą. 
Mokyklos ataskaitos teikiamos už 2022 metus. Finansinėse ataskaitose pateikiami 

duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais – eurais. 
 

II. Apskaitos politika 
 
Mokyklos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.  
Mokyklos apskaitos politika yra apskaitos vadovo sudėtinė dalis, apskaitos vadovas 

parengtas ir patvirtintas direktoriaus 2020 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-95. Mokyklos apskaitos 
politika užtikrina, apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. 

Mokyklos apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino 
VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, mokykla vadovaujasi 
bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų  rinkinio 
pateikimas“. 

Apskaitos klaida laikoma esmine, jeigu jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to 
ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra ne didesnė nei 0,75 procento per praėjusius 
finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės. Esminė klaidos išraiška 2021 m. yra 11550 eurų. 
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Nematerialusis ilgalaikis turtas. Nematerialiuoju ilgalaikiu turtu laikomas nefinansinis 

turtas, kuris neturi materialios formos ir kurį naudodama įstaiga tikisi gauti ekonominės naudos.  
Nematerialusis turtas įstaigos apskaitoje registruojamas įsigijimo ar pasigaminimo 

savikaina. Įstaigos nematerialiuoju turtu laikomas toks turtas, kuris yra lengvai atskiriamas nuo kitų 
nematerialiojo turto vienetų, galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, 
įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti. 

Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesinį nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. 
Viso įstaigos nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas. Finansinėse 

ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir nuvertėjimo sumą. 
Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą 

turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. 
Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir 

patvirtinti 2020 m. rugsėjo 1 d. direktoriaus įsakymu Nr.V-101. 
1 lentelė. Nematerialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai metais 

Eil. 
Nr. 

Ilgalaikio turto grupės ir rūšys 
Turto nusidėvėjimo 
normatyvai metais 

 NEMATERIALUSIS TUTAS  
1 Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija 2 

 
Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikis materialusis turtas įstaigos apskaitoje 

registruojamas įsigijimo arba pasigaminimo savikaina, jei jo vertė yra ne mažesnė negu 500 EUR, 
įstaigos veikloje tarnaus ilgiau nei vienerius metus, galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar 
pasigaminimo savikainą, įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti. 

Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesinį nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. 
Viso įstaigos materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas. Finansinėse 

ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir nuvertėjimo sumą. 
Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą 

turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. 
Materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir 

patvirtinti 2020 m. rugsėjo 1 d. direktoriaus įsakymu Nr.V-101. 
2 lentelė. Materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai metais 

Eil. 
Nr. 

Ilgalaikio turto grupės ir rūšys 
Turto nusidėvėjimo 
normatyvai metais 

 MATERIALUSIS TURTAS  

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 

110 

2 Asfalto, betono, cementbetonio, akmens, granito dangos  30 
3 Skaldos, žvyro, gruntinės dangos  16 
4 Sporto įrenginių, aikščių ir aikštelių danga, stadionų tribūnos 20 
5 Kiti statiniai 20 
6 Mūrinės ir metalinės 48 
7 Kitos tvoros 17 
8 Žaidimo aikštelių statiniai 5 
9 Kiti statiniai 25 
10 Kitos mašinos ir įrenginiai 5 
11 Baldai 5 

12 
Kompiuteriai, kompiuterių tinklai ir jų įranga, kopijavimo ir dauginimo 
priemonės ir jų įranga 

4 

13 Telefono aparatai 3 
14 Kita biuro įranga 4 
15 Muzikos instrumentai 5 
16 Scenos meno priemonės 5 
17 Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys 5 
18 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 4 
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Atsargos. Atsargomis laikomas įstaigos medžiagos, žaliavos, trumpalaikis turtas, kurį 

įstaiga per vienerius metus sunaudoja pajamoms uždirbti ar viešosioms paslaugoms teikti. Atsargomis 
taip pat laikomas įstaigos ūkinis inventorius – materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei 
vieną kartą ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina nedidesnė negu 500 EUR. 

Kai atsargos nurašomos jų balansinė vertė pripažįstama to laikotarpio sąnaudomis, kuriuo 
pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos paslaugos. 

Gautinos sumos.  Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo 
savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius. Mokykloje gautinos sumos pagal šaltinius skirstomos į:  

- gautinas finansavimo sumas iš valstybės biudžeto;  
- gautinas finansavimo sumas iš savivaldybės biudžeto;  
- gautinas finansavimo sumas iš kitų šaltinių;  
- gautinas sumas už suteiktas paslaugas. 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro pinigai banko 

sąskaitose. Mokykla naudoja kelias bankines sąskaitas: biudžetinėms lėšoms, surenkamoms įmokoms 
už paslaugas, pavedimų lėšoms. 

Finansavimo sumos. Gautinos finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos gavėjo 
apskaitoje kaip turtas ir kaip finansavimo sumos, jeigu jos atitinka šiuos kriterijus: finansavimo sumų 
gavėjas užtikrina, kad tenkinamos finansavimo sumų davėjo jam nustatytos sąlygos gauti 
finansavimo sumas, finansavimo sumų davėjo sprendimų ar kitų rašytinių įrodymų, kad finansavimo 
sumos bus suteiktos ir pinigai bus pervesti ar kitas turtas bus perduotas, finansavimo sumų dydis gali 
būti patikimai įvertintas. 

Finansavimo sumos skirstomos pagal šaltinius į:  
-finansavimo sumas iš valstybės biudžeto;  
-finansavimo sumas iš savivaldybės biudžeto;  
-finansavimo sumas iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų; 
-finansavimo sumas iš kitų šaltinių.  
Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui 

įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. 
Finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti, kurios apima ne tik finansavimo sumas 

turtui, tokiam kaip ilgalaikis materialusis, nematerialusis turtas, atsargoms įsigyti, bet ir finansavimo 
sumas, apimančias nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą. Finansavimo 
sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Taip pat 
finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios 
finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiams turtui. 

Finansiniai įsipareigojimai. Įsipareigojimai mokyklos apskaitoje pripažįstami kai yra 
įvykdomos visos sąlygos,  nustatytos įsipareigojimui atsirasti ir mokykla prisiima įsipareigojimą 
sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu . 

Įstaiga turi tik trumpalaikius finansinius įsipareigojimus, kurie pripažįstami įsigijimo 
savikaina ir jų grąžinimo terminas trumpesnis  negu 12 mėnesių. 

Pajamos. Pajamos įstaigoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu,  apskaitoje jos 
registruojamos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikrąja 
verte. Pajamos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos pajamos ir kitos veiklos pajamos. 

Sąnaudos. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tuo ataskaitiniu laikotarpiu, 
kurį jos buvo patirtos – kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos neatsižvelgiant į pinigų išleidimo 
laiką. Jos apskaitoje įvertinamos tikrąja verte. Sąnaudos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos 
sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos. 

Segmentai. Mokykla finansinėse ataskaitose pateikia informaciją pagal segmentus 
priklausomai nuo atliekamų valstybės funkcijų (mokyklos valstybės funkcija – Švietimas). Turtas, 
finansavimo sumos, įsipareigojimai, pajamos, sąnaudos ir pinigų srautai pirminiams segmentams 
pagal valstybės funkcijas priskiriami pagal tai, kokioms programoms vykdyti skiriami ir naudojami 
ištekliai. Jei turto, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų priskyrimo segmentui pagrindas yra 
neaiškus, šios sumos turi būti priskiriamos didžiausią Mokyklos veiklos dalį apimančiam segmentui. 
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III. Pastabos 
 

Finansinės būklės ataskaitoje pateikta informacija mokyklos turto, finansavimo sumų, 
įsipareigojimų ir grynojo turto būklę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną: 

1. Ilgalaikis nematerialusis turtas. Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės 
pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį  yra pateikta 1 priede. 

2. Ilgalaikis materialusis turtas. Informacija apie materialiojo turto balansinės vertės 
pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį  yra pateikta 2 priede. 

3. Atsargos. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį yra 
pateikta 3 priede. Metų pabaigoje atsargų likutį sudaro maisto produktų kurie skirti mokinių 
maitinimui, 2036,13 eurai. 

4. Gautinos sumos. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas: 
3 lentelė. Gautinos sumos 

 
 

*Sukauptos gautinos sumos padidėjo, dėl sukauptų atostoginių padidėjimo. Sukaupti 
atostoginiai padidėjo, dėl padidėjusio vidutinio darbo užmokesčio. 

Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gauta finansinę ir nefinansinę paramą. 
Progimnazija turi paramos gavėjo statusą ir gauna paramą iš fizinių ir juridinių asmenų. Didžiąja 
paramos dalį sudaro gyventojų parama nuo gyventojų pajamų mokesčio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iš viso

tarp jų iš 
viešojo 

sektoriaus 
subjektų

tarp jų iš 
kontroliuojamų ir 
asocijuotųjų ne 

viešojo sektoriaus 
subjektų

iš viso

tarp jų iš 
viešojo 

sektoriaus 
subjektų

tarp jų iš 
kontroliuojamų ir 
asocijuotųjų ne 

viešojo sektoriaus 
subjektų

1 3 4 5 6 7 8

1. 90 229,77 85 616,62 80 925,77 79 185,16

 1.1.
1.2.

1.2.1. Gautini mokesčiai
1.2.2. Gautinos socialinės įmokos

1.3. 3 816,32 1 740,61

1.3.1. Gautinos sumos už turto naudojimą

1.3.2. Gautinos sumos už parduotas prekes
1.3.3. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 3 816,32 1 740,61
1.3.4. Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą
1.3.5. Kitos

1.4.

1.5. 86 400,62 85 616,62 79 185,16 79 185,16
1.5.1. Iš biudžeto* 85 616,62 85 616,62 79 185,16 79 185,16
1.5.2. Kitos 784,00
1.6. 12,83

2.

3. 90 229,77 85 616,62 80 925,77 79 185,16

Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir 
kitos netesybos

Eil. 
Nr.

Straipsnio pavadinimas

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena
Paskutinė praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena

2
Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo 
savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)
Gautinos finansavimo sumos 
Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas 
prekes, turtą, paslaugas 

Sukauptos gautinos sumos

Kitos gautinos sumos
Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas 
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Per vienus metus gautinų sumų balansinė 
vertė (1-2)
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4 lentelė. Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gauta finansinę ir nefinansinę paramą: 

 
 
5 lentelė. Informacija apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį: 

 
 

5.  Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Informacija apie piniginius ir pinigų ekvivalentus: 
 

6 lentelė. Pinigai ir pinigų ekvivalentai: 

 
 

Eil. 
Nr.

Paramos teikėjo, suteikusio paramą, 
pavadinimas

Kodas Pinigais
Turtu, 

išskyrus 
pinigus

Paslaugo
mis

Turto 
panauda

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

1 Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys 271,00 155,55 426,55
1.1 Viešojo sektoriaus subjektai 0,00
1.2 Ne viešojo sektoriaus subjektai 271,00 155,55 0,00 0,00 426,55

UAB "Mažeikių mėsinė" 166427573 271,00 271,00
AB Žemaitijos Pienas" 180240752 32,81 32,81
Mantingos labdaros ir paramos fondas 300664698 122,74 122,74

0,00
2 Užsienio valstybių juridiniai asmenys 0,00
3 Fiziniai asmenys* X 0,00

4
Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų 
mokesčio dalį

X 1 542,84 X X X 1 542,84

5 Anonimiškai X
6 Gauta iš paramos lėšų įgyto turto
7 Iš viso X 1 813,84 155,55 0,00 0,00 1 969,39

Gautos paramos teikėjas Gautos paramos dalykas Iš viso gauta 
paramos per 
ataskaitinį 
laikotarpį

Gauta*
Pergrupuota į 
kitą paramos 

rūšį

Sunaudota 
subjekto 
veikloje

Perduota 
kitiems 
viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Perduota ne 
viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Kiti pokyčiai 
(jungimai)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10=3+4+5+6+

7+8+9

1 Pinigais 2 525,40 1 813,84 -287,75 -53,78 3 997,71
2 Turtu, išskyrus pinigus 5 733,47 155,55 37,75 -1 535,39 4 391,38
3 Paslaugomis 250,00 -250,00 0,00
4 Turto panauda 0,00
5 Iš viso 8 258,87 1 969,39 0,00 -1 839,17 0,00 0,00 0,00 8 389,09

Paramos 
likutis 

ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje

Per ataskaitinį laikotarpį

Eil.
Nr.

Paramos rūšis

Gautos 
paramos 

likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje

iš viso
biudžeto 

asignavimai
iš viso

biudžeto 
asignavimai

1 3 4 5 6

1. 5 226,86 18 196,48

1.1. Pinigai bankų sąskaitose 5 226,86 18 196,48
1.2. Pinigai kasoje 
1.3. Pinigai kelyje 
1.4. Pinigai įšaldytose sąskaitose
1.5. Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
1.6. Pinigų ekvivalentai

2.

2.1. Pinigai bankų sąskaitose 
2.2. Pinigai kasoje 
2.3. Pinigai kelyje 
2.4. Pinigai įšaldytose sąskaitose
2.5. Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
2.6. Pinigų ekvivalentai

Eil. Nr. Straipsnio pavadinimas
Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio ataskaitinio 
laikotarpio diena

2
Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant 
Europos Sąjungos finansinę paramą) 
(1.1+1.2+1.3+1.4–1.5+1.6)

Pinigai iš savivaldybės biudžeto 
(2.1+2.2+2.3+2.4–2.5+2.6)
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Pinigų likutį sudaro: Erasmus + projekto (ES lėšos) nepanaudotų lėšų likutis 5226,86 Eur. ir 

paramos lėšos (kitų šaltinių lėšos) gautos iš Valstybinės mokesčių inspekcijos, gyventojų pajamų 
mokesčio parama 3997,71 Eur. 

6.  Finansavimo sumos. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį 
ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį yra pateikta 4 priede. 

Gautas finansavimas išdėstomas 7 lentelėje. 
7 lentelė. Gautas finansavimas: 

 
 
 
 
 

iš viso
biudžeto 

asignavimai
iš viso

biudžeto 
asignavimai

Eil. Nr. Straipsnio pavadinimas
Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio ataskaitinio 
laikotarpio diena

3. 3 997,71 2 525,40

3.1. Pinigai bankų sąskaitose 3 997,71 2 525,40
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 
3.7. Kiti pinigų ekvivalentai 

4. 9 224,57 20 721,88
5. 

Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)
Iš jų išteklių fondų lėšos 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų 
šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4–3.5+3.6+3.7)

Gautas finansavimas
Finansavimo 
sumos gautos

Finansavimo 
sumų 

pergrupavimas

Neatlyginti
nai gautas 

turtas

Iš valstybės biudžeto 1297626,49 0,00 8038,55

nepiniginiam turtui įsigyti iš viso: 114019,66 0,00 8038,55

Marijampolės savivaldybės iždas (Mokinių maitinimas) 53228,41

Marijampolės savivaldybės iždas (Mokymo lėšos (IT)) (K) 25171,70

Marijampolės savivaldybės iždas (Mokymo lėšos (Atsargom)) (K) 26819,55

Marijampolės savivaldybės iždas (Lėšos mokinio reikmėms (IT)) (KR) 5450,20

Marijampolės savivaldybės iždas (Lėšos mokinio reikmėms) (KR) 3349,80

Marijampolės suaugusių ir jaunimo mokykla 1039,08

Marijampolės savivaldybės administracija (IT perdavimas) 6998,64

Marijampolės savivaldybės administracija (Atsargų perdavimas) 0,83

kitoms išlaidoms kompensuoti iš viso: 1183606,83 0,00 0,00

Marijampolės savivaldybės iždas (Mokinio reikmenims) 644,00

Marijampolės savivaldybės iždas (Mokymo lėšos) (K) 1146009,24

Marijampolės savivaldybės iždas (Auklėtojų darbo užmokesčiui) (A) 7601,39

Marijampolės savivaldybės iždas (Tinklo stiprinimui) (F) 7718,00

Marijampolės savivaldybės iždas (Lėšos ukrainiečių mokymui) (Z) 21634,20

Iš savivaldybės biudžeto 461443,60 0,00 0,00

nepiniginiam turtui įsigyti iš viso: 19517,76 0,00 0,00

Marijampolės savivaldybės iždas (Aplinkos lėšos (IT)) 1654,00

Marijampolės savivaldybės iždas (Aplinkos lėšos (Atsargos)) 8173,76

Marijampolės savivaldybės iždas (Aplinkos lėšos (IT)) 4830,01

Marijampolės savivaldybės iždas (Aplinkos lėšos (Atsargos)) 169,99

Marijampolės savivaldybės iždas (Pradinukų pratyboms ( atsargos)) (L) 4690,00
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Informacija apie finansavimo sumų likučius: 
8 lentelė. Finansavimo sumų likučiai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gautas finansavimas
Finansavimo 
sumos gautos

Finansavimo 
sumų 

pergrupavimas

Neatlyginti
nai gautas 

turtas

kitoms išlaidoms kompensuoti iš viso: 441925,84 0,00 0,00

Marijampolės savivaldybės iždas (Aplinkos lėšos) 432596,59

Marijampolės savivaldybės iždas (Pavežimų lėšos) 1389,25

Marijampolės savivaldybės administracija (Kartu mes galim ) 2430,00

Marijampolės savivaldybės iždas (Pradinukų pratyboms) (L) 5510,00

Iš Europos Sąjungos 0,00 0,00 4282,71

nepiniginiam turtui įsigyti iš viso: 0,00 0,00 4282,71

Maisto produktų įsigijimo savikaina programa "Pienas vaikams" 2434,49

Maisto produktų įsigijimo savikaina programa "Vaisiai vaikams" 1842,37

Marijampolės savivaldybės administracija (Atsargų perdavimas) 5,85

kitoms išlaidoms kompensuoti iš viso: 0,00 0,00 0,00

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių 1813,84 0,00 189,01

nepiniginiam turtui įsigyti iš viso: 1759,84 0,00 189,01

UAB Mažeikių mėsinės parama 217,00

Valstybinė mokesčių inspekcija (gyventojų parama) 1542,84

AB "Žemaitijos pienas" 32,81

Mantingos labdaros ir paramos fondas 122,74

Marijampolės savivaldybės administracija (Atsargų perdavimas) 33,46

kitoms išlaidoms kompensuoti iš viso: 54,00 0,00 0,00

UAB Mažeikių mėsinės parama 54,00

Iš viso: 1760883,93 0,00 12510,27

Finansavimo 
sumos 

(gautinos)

Finansavimo 
sumos 

(gautos)
Iš viso

 Finansavimo 
sumos 

(gautinos)

 Finansavimo 
sumos 

(gautos)
Iš viso

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

1.
Iš valstybės biudžeto  (išskyrus valstybės biudžeto 
asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio 
valstybių ir tarptautinių organizacijų)

114 576,57 114 576,57 128 158,72 128 158,72

2.
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės 
biudžeto asignavimų dalį, gautą  iš Europos Sąjungos, 
užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)

453 891,68 453 891,68 446 288,38 446 288,38

3.

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių 
organizacijų  (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš 
Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš 
valstybės ar savivaldybės biudžetų ES  projektams 
finansuoti)

18 293,01 18 293,01 5 226,86 5 226,86

4. Iš kitų šaltinių 19 074,52 19 074,52 18 741,18 18 741,18
5. Iš viso 605 835,78 605 835,78 598 415,14 598 415,14

Eil . 
Nr.

Finansavimo šaltinis

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
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7. Informacija apie ilgalaikius atidėjinius. 
9 lentelė. Atidėjiniai pagal jų paskirtį. 

 
*Atidėjinys suformuotas iš savivaldybės biudžeto lėšų, darbuotojams suėjus senatvės 

pensiniams amžiui, atsiradus prievolei mokėti dviejų mėnesių išeitine kompensacija, pagal LRDK 56 
straipsnį 1 punkto 4 dalį. 

 
10 lentelė. Atidėjiniai pagal jų panaudojimo laiką. 

 
 

8. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir 
užsienio valiutomis. 
11 lentelė. Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eil. 
Nr.

Atidėjinių paskirtis

Atidėjinių 
vertė 

ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje

Atidėjinių vertės 
padidėjimas, 

išskyrus 
padidėjimą dėl 
diskontavimo

Atidėjinių 
vertės 

pasikeitimas dėl 
diskontavimo

Panaudota 
atidėjinių 

suma

Panaikinta 
atidėjinių 

suma

Atidėjinių 
vertė 

ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Kompensacijos darbuotojams 8417,43 8417,43
2. Žalos atlyginimas
3. Aplinkos tvarkymas
4. Turto likvidavimas
5. Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas
6. Garantijų įsipareigojimai
7. Baudos

8.
Kompensacijų už valstybės išperkamą 
nekilnojamąjį turtą bei LR religinių bendrijų 
teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimui

9.

Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, 
butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito 
išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės 
paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti

10. Santaupoms atkurti
11. Kita* 5551,38 5551,38
12. Iš viso atidėjinių 8417,43 5551,38 8417,43 5551,38

Eil.
Nr.

Atidėjinių panaudojimo laikas
Įsigijimo savikaina  

(nediskontuota)
Diskontuota vertė

1 2 3 4
1. Per vienus metus

1.1.   Trumpalaikiai atidėjiniai
1.2.   Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis 5551,38
2. Nuo vienų iki penkerių  metų 5551,38 5551,38
3. Po penkerių  metų
4. Atidėjinių suma, iš viso 5551,38 5551,38

Eil. 
Nr.

Įsipareigojimų dalis valiuta
Balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
Balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje
1 2 3 4
1. Eurais 71 138,72 82 885,37
2. JAV doleriais 
3. Kitomis  
4. Iš viso 71 138,72 82 885,37
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9. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas: 
11 lentelė. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas 

 
 
Grynojo turto pokyčių ataskaita. 
10. Grynojo turto pokyčių ataskaitoje atsispindi paskutinių trijų metų perviršio ir 

deficito pokytis.  
12 lentelė. Grynojo turto likutis 

 
 
Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikta informacija parodo mokyklos pajamas ir turėtas 

sąnaudas per ataskaitoje nurodytą ataskaitinį laikotarpį: 
11. Pagrindinės veiklos finansavimo pajamos. Pagrindinės finansavimo pajamos yra 

mokinio krepšelio lėšos, nemokamo maitinimo lėšos, aplinkos lėšos, pavežimų lėšos. 
13 lentelė. Finansavimo pajamų palyginimas  

 
 
 

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 3 4 5 6 7 8

1.

2.
3. 4 896,68 2 190,85
4. 77 988,69 68 947,87

4.1. Sukauptos finansavimo sąnaudos
4.2. Sukauptos atostoginių sąnaudos 77 988,69 68 947,87
4.3. Kitos sukauptos sąnaudos
4.4. Kitos sukauptos mokėtinos sumos
5.

5.1. Mokėtini veiklos mokesčiai
5.2. Gauti išankstiniai apmokėjimai
5.3. Kitos mokėtinos sumos

6. 82 885,37 71 138,72

Eil. 
Nr.

Straipsnio pavadinimas

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena
Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio 

diena

2
Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir 
finansavimo sumos

Tiekėjams mokėtinos sumos
Sukauptos mokėtinos sumos

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų 
balansinė vertė (1+2+3+4+5)

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Sąskaitų p. 
sąskaitos Nr.

Pavadinimas
Paskutinė 

ataskaitinio 
laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1202201
Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina iš įstaigos
pajamų (likutinė vertė)

56022,04 22249,50

1205401
Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina iš įstaigos
pajamų (likutinė vertė)

2336,95 3292,03

1208201
Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina iš įstaigos
pajamų (likutinė vertė)

2143,78 1927,06

1209401
Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina iš
įstaigos pajamų (likutinė vertė)

1643,34 0,00

2267001
Gautinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės
apsaugos ir kitose įstaigose (už pailgintą darbo dienos 

3816,32 1740,61

Iš viso: 65962,43 29209,20

Finansavimo pajamos 2022-12-31 2021-12-31

Valstybės biudžeto 1293953,53 1064032,84

Valstybės biudžeto lėšos ilgalaikiam turtui 25077,47 16394,85
Valstybės biudžeto lėšos atsargom 84042,59 63189,50
Vaalstybės biudžeto lėšos kitoms išlaidomom 1184833,5 984448,49
Savivaldybės budžeto 473607,72 379025,58

Savivaldybės biudžeto lėšos ilgalaikiam turtui 14100,14 12504,06
Savivaldybės biudžeto lėšos atsargom 13033,75 9952,31
Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms išlaidomom 446473,83 356569,21
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12. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Informacija apie kitas pajamas: 
14 lentelė. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 

 
 ** Suteiktų paslaugų pajamas sudaro: pajamos iš prailgintos darbo dienos grupės 
mokesčio (39123,50 Eur), valgyklos antkainis maisto produktų gamybos išlaidoms padengti 
(9285,57 Eur), kitos pajamos iš valgyklos yra už mokinių maitinimą 31039,11 Eur. 
Pajamos padidėjo dėl atšaukto karantino o pagrindinės veiklos pajamos padidėjo ir dėl  prailgintos 
darbo dienos grupės mokesčio pakėlimo. 

13. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Pagrindinės veiklos sąnaudos paskirstytos pagal 
sąnaudų rūšis. Sąnaudų informacija pagal veiklos segmentus yra pateiktos 5 priede ir 6 priede. 

Pagrindinės veiklos sąnaudos lyginant su praeito laikotarpio sąnaudomis padidėjo 23,79 
procentais. 
15 lentelė. Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas 

 
Darbo užmokesčio sąnaudos  padidėjo 20,43  procentų, padidėjimą lėmė darbo užmokesčio 

augimas. 
14. Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos. 

16 lentelė. Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos 

Finansavimo pajamos 2022-12-31 2021-12-31

Europos Sąjungos 18132,86 3661,06

Europos Sąjungos lėšos ilgalaikiam turtui 96,53 107,3
Europos Sąjungos lėšos atsargom 5292,83 2932,24
Europos Sąjungos lėšos kitoms išlaidomom 12743,5 621,52
Kitų šaltinių 2336,19 7074,59

Kitų šaltinių ilgalaikiam turtui 1805,65 1550,02
Kitų šaltinių atsargom 226,76 519,33
Kitų šaltinių kitoms išlaidomom 303,78 5005,24

Iš viso: 1788030,30 1453794,07

Eil. 
Nr.

Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1. 79 448,18 30 237,46
1.1. Pajamos iš rinkliavų

1.2.
Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų 
investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus

1.3. Suteiktų paslaugų pajamos ** 48 409,07 16 096,52
1.4. Kitos 31 039,11 14 140,94
2.
3. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos

Straipsnio pavadinimas

Pareiginė alga
Priedai, 

priemokos, 
premijos

Darbuotojo 
išlaidų 

kompensavi
mas

Išmokos 
diplomatams 
ir jų šeimų 
nariams

Kita Pareiginė alga
Priedai, 

priemokos, 
premijos

Darbuotojo 
išlaidų 

kompensavi
mas

Išmokos 
diplomatams 
ir jų šeimų 
nariams

Kita

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

1. Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai

2. Teisėjai

3. Valstybės tarnautojai

3.1. einantys vadovaujamas pareigas

3.2. patarėjai

3.3. specialistai

4. Kariai

5.
Darbuotojai, dirbantys pagal 
neterminuotas darbo sutartis

77 1141633,46 76468,18 0,00 0,00 290945,02 76 973931,17 37634,96 0,00 0,00 241452,34

5.1. einantys vadovaujamas pareigas 6 130755,28 7542,80 48632,36 6 107269,60 4951,48 26896,64
5.2. kiti darbuotojai 71 1010878,18 68925,38 242312,66 70 866661,57 32683,48 214555,70
6. Kiti

7. Iš viso: 77 1141633,46 76468,18 0,00 0,00 290945,02 76 973931,17 37634,96 0,00 0,00 241452,34

8. Iš jų socialinio draudimo sąnaudos X 17421,95 1166,95 4439,97 X 13920,16 537,91 4687,88

Darbo užmokesčio sąnaudos
Eil. 
Nr.

Grupė

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Vidutinis 
darbuotojų 
skaičius*

Darbo užmokesčio sąnaudos
Vidutinis 

darbuotojų 
skaičius*
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Kitos veiklos pajamas sudaro: nuomos pajamos už kabinetų, salės nuomą (6107,63Eur) iš jų 
2941,50 eurų gauta iš kitų viešojo sektoriaus subjektų. 

 
Pinigų srautų ataskaitoje atsispindi piniginių lėšų įplaukos ir išmokos: 
15. Pinigų srautai. Įplaukos. Pagrindinės veiklos pinigų srautus sudaro pinigai iš valstybės 

biudžeto ir savivaldybės. 
16. Pinigų srautai. Išmokos. Pagrindinės veiklos išmokos paskirstytos pagal išmokų rūšis. 

Išmokų informacija pagal veiklos segmentus yra pateikta 5 priede ir 6 priede. 
17. Finansinės veiklos pinigų srautai. Finansinės veiklos pinigų srautus sudaro iš mokinio 

lėšų, biudžeto lėšų įsigytas ilgalaikis turtas. 
 

Nebalansinės sąskaitose saugomas turtas: 
Pagal panaudos sutartis gautas turtas ir mokyklos ūkinis inventorius. 

18 lentelė. Turtas gautas panaudos sutartimi 
Turtas Vnt. Suma 

Žemė 2.2154 ha (verčių žemėlapius) 1 243570,44 
Ilgalaikis materialusis turtas (Nacionalinė švietimo agentūra) 18 13757,70 

Iš viso: 19 257328,14 

19 lentelė. Ūkinis inventorius saugomas nebalansinėje sąskaitoje                                                              
Turtas Vnt. Suma 

Ūkinis inventorius   27973,91 388308,89 

20 lentelė. Neapibrėžtas  turtas 
Turtas Vnt. Suma 

Gautas turtas be sutarčių (tik perdavimo aktas)   12 3113,99 

                                                       
PRIDEDAMA: 
1. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį. 
2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį. 
3. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį. 
4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį. 
5. 2021 m. informacija pagal veiklos segmentus. 
6. 2022 m. informacija pagal veiklos segmentus. 

 
 
Direktorė       Asta Skripkienė 

 
 
 

Vyriausiasis buhalteris                         Arvydas Gudynas 

Eil. 
Nr.

Straipsnio pavadinimas
Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis

1. Kitos veiklos pajamos 6107,63 3250,75
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 6107,63 3250,75
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 ir biologinio 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 rezultatas 6107,63 3250,75



Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijos
2022 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašto
1 priedas

Patentai, autorių ir 
kitos teisės

Nematerialiosio
s vertybės

Kitas 
nematerialusis 

turtas

Nebaigti 
projektai

Išankstiniai 
apmokėjimai

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. 5481,53 698,35 6179,88
2.

2.1. pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina
2.2. neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina
2.3. Nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis

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

3.1. parduoto

3.2. perduoto

3.3. nurašyto

4. Pergrupavimai (+ / –)

5. Kiti pokyčiai X X X X

6. X 5481,53 X 698,35 X X 6179,88

6.1. X X X X

X 3546,53 X X X 3546,53

7. X 3121,58 X 272,15 X X 3393,73
8. X X X X
9. X 1876,20 X 127,86 X X 2004,06

10. X X X X

10.1. parduoto X X X X
10.2. perduoto
10.3. nurašyto
11. Pergrupavimai (+ / –)
12. Kiti pokyčiai

13. 4997,78 400,01 5397,79

14.
15.
16.

Straipsniai

2

Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma

Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį

Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos 
suma

Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 – 10 + 
/ – 11 + / – 12)
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma

Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį

Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 
+ / – 4 + / – 5)
Iš jos:
Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo 
sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Nebaigti projektai ir išankstiniai 
apmokėjimai

Prestižas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. 
Nr.

Plėtros 
darbai

Iš viso
Programinė 
įranga ir jos 

licencijos

Kitas nematerialusis turtas



Patentai, autorių ir 
kitos teisės

Nematerialiosio
s vertybės

Kitas 
nematerialusis 

turtas

Nebaigti 
projektai

Išankstiniai 
apmokėjimai

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Straipsniai

2

Nebaigti projektai ir išankstiniai 
apmokėjimai

Prestižas
Eil. 
Nr.

Plėtros 
darbai

Iš viso
Programinė 
įranga ir jos 

licencijos

Kitas nematerialusis turtas

17.
18.

18.1. parduoto

18.2. perduoto

18.3. nurašyto

19.

20.

21.

22. 483,75 298,34 782,09

23. 2359,95 426,20 2786,15

24. X X X X X X X X

25. X X X X X X X X

Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21) 

Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir 
licencijomis
Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir 
apsaugai

Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma

Pergrupavimai (+ / –)

Kiti pokyčiai
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 – 17 – 18 + / – 
19 + / – 20) 



Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijos
2022 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašto
2 priedas

Eil. 
Nr.

Straipsniai Pastatai
Infrastruktūros 

statiniai
Kiti statiniai

Mašinos ir 
įrenginiai

Transporto 
priemonės

Baldai, biuro 
įranga ir kitas 

ilgalaikis 
materialusis turtas

Nebaigta statyba ir 
išankstiniai 

apmokėjimai
Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 644731,86 273932,64 8322,34 175260,07 1102246,91

2. Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4) 39225,01 46084,74 85309,75

2.1. pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina 39225,01 34770,14 73995,15

2.2. neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 11314,60 11314,60

2.3. pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina

2.4. turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys

3. Parduoto, perduoto ir  nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1  + 3.2 + 3.3)

3.1. parduoto

3.2. perduoto

3.3. nurašyto

4. Pergrupavimai (+ / –)

5. Kiti pokyčiai

6. Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + / – 4 + / – 5) 683956,87 273932,64 8322,34 221344,81 1187556,66

Iš jos: 
turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, 
įsigijimo arba pasigaminimo savikaina

1592,91 3573,34 97491,4 102657,65

7. Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje 307183,13 66796,63 5030,31 113440,5 X 492450,57

8. Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma 3276,88 X 3276,88

9. Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per  ataskaitinį laikotarpį 6992,94 9486,60 955,08 23852,83 X 41287,45

10. Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3) X

10.1. parduoto X

10.2. perduoto X

10.3. nurašyto X

11. Pergrupavimai (+ / –) X

12. Kiti pokyčiai

13. Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 – 9 – 10 + / – 11 + / – 12) 314176,07 76283,23 5985,39 140570,21 X 537014,90

14. Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

15. Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

6.1.



Eil. 
Nr.

Straipsniai Pastatai
Infrastruktūros 

statiniai
Kiti statiniai

Mašinos ir 
įrenginiai

Transporto 
priemonės

Baldai, biuro 
įranga ir kitas 

ilgalaikis 
materialusis turtas

Nebaigta statyba ir 
išankstiniai 

apmokėjimai
Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

16. Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

17. Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

18. Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)

18.1. parduoto

18.2. perduoto

18.3. nurašyto

19. Pergrupavimai (+ / –)

20. Kiti pokyčiai

21. Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 – 17 – 18 + / – 19 + / – 20)

22. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21) 369780,80 197649,41 2336,95 80774,60 650541,76

22.1.
Iš jos:                                                                                                                                                     
pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės 
nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė 

22.2. turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė

22.3.
turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo 
garantija, likutinė vertė

22.4. nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė

22.5. laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė

22.6.
pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, 
likutinė vertė

23. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14) 337548,73 207136,01 3292,03 61819,57 609796,34

23.1.
Iš jos:                                                                                                                                             
pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkančias įsigyto turto, kurio finansinės 
nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė 

23.2. turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė

23.3.
turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo 
garantija, likutinė vertė

23.4. nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė

23.5. laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė

23.6.
pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, 
likutinė vertė



Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijos
2022 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašto
3 priedas

nebaigta gaminti 
produkcija 

nebaigtos vykdyti 
sutartys

pagaminta 
produkcija

atsargos, skirtos 
parduoti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 370,99 370,99
2. Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2) 142203,47 142203,47

2.1. įsigyto turto įsigijimo savikaina 137730,92 137730,92
2.2. nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 4472,55 4472,55
3. Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį  (3.1+3.2+3.3+3.4) 140538,33 140538,33

3.1. Parduota

3.2. Perleista (paskirstyta)

3.3. Sunaudota veikloje 140538,33 140538,33
3.4. Kiti nurašymai

4. Pergrupavimai (+/-)

5. Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) 2036,13 2036,13
6. Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje

7.
Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (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 (6+7+8-9-10+/-11)

13. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12) 2036,13 2036,13
14. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6) 370,99 370,99

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr. Straipsniai
Strateginės ir 
neliečiamosios 

atsargos

Medžiagos, 
žaliavos ir 

ūkinis 
inventorius

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos 
vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija ir 
atsargos, skirtos parduoti

Ilgalaikis 
materialusis ir 

biologinis turtas, 
skirtas parduoti

Iš viso



Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijos
2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašto
4 priedas

 Finansavimo 
sumos (gautos), 

išskyrus 
neatlygintinai 

gautą turtą 

Finansavimo 
sumų 

pergrupavimas

Neatlygintinai 
gautas turtas

Perduota kitiems 
viešojo sektoriaus 

subjektams

Finansavimo 
sumų 

sumažėjimas dėl 
turto pardavimo

Finansavimo 
sumų 

sumažėjimas dėl 
jų panaudojimo 

savo veiklai

Finansavimo 
sumų 

sumažėjimas dėl 
jų perdavimo ne 

viešojo sektoriaus 
subjektams

Finansavimo 
sumos 

(grąžintos)

 Finansavimo 
sumų (gautinų) 

pasikeitimas

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

1.

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

114 576,57 1 297 626,49 8 038,55 1 292 082,89 128 158,72

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 114 576,57 114 019,66 8 038,55 108 476,06 128158,72
1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 1 183 606,83 1 183 606,83

2.

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

453 891,68 461 443,60 469 046,90 446 288,38

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 453 891,68 19 517,76 27 133,89 446275,55
2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 441 925,84 441 913,01 12,83

3.

Iš Europos Sąjungos, užsienio 
valstybių ir tarptautinių organizacijų 
(finansavimo sumų dalis, kuri 
gaunama iš Europos Sąjungos, 
neįskaitant finansvimo sumų iš 
valstybės ar savivaldybės biudžetų 
ES  projektams finansuoti):

18 293,01 4 282,71 17 348,86 5 226,86

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 96,53 1 010,12 4 282,71 5 389,36 0,00
3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 18 196,48 -1 010,12 11 959,50 5226,86
4. Iš kitų šaltinių: 19 074,52 1 813,84 189,01 2 336,19 18 741,18

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 18 994,99 1 759,84 -200,00 189,01 2 032,41 18711,43
4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 79,53 54,00 200,00 303,78 29,75
5. Iš viso finansavimo sumų 605 835,78 1 760 883,93 12 510,27 1 780 814,84 598 415,14

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

Eil. 
Nr.

Finansavimo sumos

Finansavimo 
sumų likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje

Per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo 
sumų likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje



Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijos
2022 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašto
5 priedas

Bendros 
valstybės 
paslaugos

Gynyba

Viešoji 
tvarka ir 

visuomenės 
apsauga

Ekonomika
Aplinkos 
apsauga

Būstas ir 
komunalinis 

ūkis

Sveikatos 
apsauga

Poilsis, 
kultūra ir 

religija
Švietimas

Socialinė 
apsauga

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 1 431 510,25 52 353,44 1 483 863,69
1.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 1 253 018,47 1 253 018,47
1.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos 31 709,70 31 709,70
1.3. Komunalinių paslaugų ir ryšių 64 212,67 64 212,67
1.4. Komandiruočių 

1.5. Transporto 529,67 529,67
1.6. Kvalifikacijos kėlimo 4 050,50 4 050,50
1.7. Paprastojo remonto ir eksploatavimo

1.8. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų
1.9. 45 913,16 45 913,16
1.10. Socialinių išmokų 52 353,44 52 353,44
1.11. Nuomos

1.12. Finansavimo

1.13. Kitų paslaugų 32 076,08 32 076,08
1.14. Kitos 

2.

3. 1 384 849,82 52 353,44 1 437 203,26
3.1. Išmokos:

3.1.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 1 247 167,56 1 247 167,56
3.1.2. Komunalinių paslaugų ir ryšių 57 752,79 57 752,79
3.1.3. Komandiruočių

3.1.4. Transporto 529,67 529,67
3.1.5. Kvalifikacijos kėlimo 4 050,50 4 050,50
3.1.6. Paprastojo remonto ir eksploatavimo

3.1.7. Atsargų įsigijimo 43 439,62 43 439,62
3.1.8. Socialinių išmokų 52 353,44 52 353,44
3.1.9. Nuomos

3.1.10. Kitų paslaugų įsigijimo 31 909,68 31 909,68
3.1.11. Sumokėtos palūkanos

3.1.12. Kitos išmokos

2

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ 
APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA

PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI

2021 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS 

Eil. 
nr.

Finansinių atsaskaitų straipsniai

Segmentai

Iš  viso



Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijos
2022 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašto
6 priedas

Bendros 
valstybės 
paslaugos

Gynyba

Viešoji 
tvarka ir 

visuomenės 
apsauga

Ekonomika
Aplinkos 
apsauga

Būstas ir 
komunalinis 

ūkis

Sveikatos 
apsauga

Poilsis, 
kultūra ir 

religija
Švietimas

Socialinė 
apsauga

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 1 782 960,47 53 872,41 1 836 832,88
1.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 1 509 046,66 1 509 046,66
1.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos 43 291,51 43 291,51
1.3. Komunalinių paslaugų ir ryšių 86 983,91 86 983,91
1.4. Komandiruočių 12 374,45 12 374,45
1.5. Transporto 551,07 551,07
1.6. Kvalifikacijos kėlimo 1 538,60 1 538,60
1.7. Paprastojo remonto ir eksploatavimo 665,07 665,07
1.8. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų
1.9. 80 647,59 80 647,59
1.10. Socialinių išmokų 53 872,41 53 872,41
1.11. Nuomos

1.12. Finansavimo

1.13. Kitų paslaugų 47 861,61 47 861,61
1.14. Kitos 

2.

3. 1 728 107,75 53 872,41 1 781 980,16

3.1. Išmokos:

3.1.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 1 502 871,89 1 502 871,89
3.1.2. Komunalinių paslaugų ir ryšių 86 740,61 86 740,61
3.1.3. Komandiruočių 11 590,45 11 590,45
3.1.4. Transporto 551,07 551,07
3.1.5. Kvalifikacijos kėlimo 1 538,60 1 538,60
3.1.6. Paprastojo remonto ir eksploatavimo 665,07 665,07
3.1.7. Atsargų įsigijimo 76 175,06 76 175,06
3.1.8. Socialinių išmokų 53 872,41 53 872,41
3.1.9. Nuomos

3.1.10. Kitų paslaugų įsigijimo 47 975,00 47 975,00
3.1.11. Sumokėtos palūkanos

3.1.12. Kitos išmokos

2

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ 
APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA

PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI

2022 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS 

Eil. 
nr.

Finansinių atsaskaitų straipsniai

Segmentai

Iš  viso
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Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2023-03-08 14:01

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2021-03-31 12:40 - 2026-03-30 23:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20230223.2

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-03-15)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2023-03-15 nuorašą suformavo Arvydas Gudynas

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -




