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          2015 METŲ III KETVIRČIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

                                                         I. Bendroji dalis 

 

Viešąjį subjektą (toliau – Meno mokyklą) identifikuojantys duomenys: 

Subjekto pavadinimas Širvintų meno mokykla 

Kodas 190374493 

Adresas Vilniaus g. 69,  Širvintos 

Indeksas LT-19121 

Telefonas (8 382) 53 566 

Faksas (8 382) 53 566 

Elektroninio pašto adresas menomokykla@gmail.com 

Interneto svetainė www.menomokykla.lt 

 

Meno mokyklos veikla: 

              Širvintų meno mokykla įsteigta 1965 m. spalio 1 d. ir vadinosi Širvintų muzikos mokykla. 

Nuo 2003 metų – Širvintų meno mokykla (toliau – Mokykla). Meno mokykla vykdo veiklą pagal 

Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio mėn. 26 d. sprendimą Nr. 1-131 „Dėl Širvintų 

meno mokyklos nuostatų patvirtinimo“  patvirtintuose nuostatuose nustatytas funkcijas. Meno 

mokykla yra biudžetinė įstaiga finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės 

biudžeto.  

              Meno mokykla yra viešasis juridinis asmuo, savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti 

antspaudą su savo pavadinimu, išlaidų sąmatas, atsiskaitomąją bei kitas sąskaitas Lietuvos 

Respublikos registruotuose bankuose, individualų bendrąjį sąskaitų planą patvirtintą pagal UAB 

„LABBIS“ buhalterinės apskaitos programą. Mokykla turi paramos gavėjo statusą ir gauna 2% 

paramą.   

              Mokyklos pagrindinė veiklos sritis – švietimas (neformalus ugdymas). Neformalųjį 

ugdymą sudaro mokymasis akordeonu, smuiku, kanklėmis, violončėle, fortepijonu, trimitu. 

Mokiniai taip pat mokomi dailės. Mokykloje mokosi 183 mokiniai. Dirba 18 mokytojų. 

              Meno mokykla kontroliuojamų filialų neturi. Nuo 2015 m. vasario 20 d. Širvintų rajono 

savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-44 mokykloje patvirtinta 10 pareigybių. Mokykla interneto 

svetainėje www.menomokykla.lt informuoja apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį per 

ataskaitinius laikotarpius ir teikia tarpines finansines ataskaitas ir ketvirčio sutrumpintą aiškinamąjį 

raštą. 

 

 

 

http://www.menomokykla.lt/


                                                          II. Apskaitos politika 

 

              Įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma pagal UAB „LABBIS“ buhalterinės apskaitos 

pragramą, pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės (VSAFAS) standartus. Buhalterinė 

apskaita vedama eurais ir euro centais. 2015 metais mokykla turi keturias sąmatas (Širvintų meno 

mokyklos aplinkos lėšos, Širvintų meno mokyklos lėšos mokinio krepšeliui finansuoti, Širvintų 

meno mokyklos išlaidos iš biudžetinės įstaigos pajamų ir Širvintų meno mokyklos išlaidos iš 

biudžetinės įstaigos pajamų) iš 2014 m. nepanaudotų lėšų). Taip pat tvarkomos  paramos (2%)  

gaunamos pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą lėšų apskaita.  

 

                                                                 III. Pastabos   

Finansinės būklės ataskaita (FBA) 

Finansinės būklės ataskaitos (FBA) 2015 m. rugsėjo 30 d. likučiai. 

 

Pastaba Nr. 1 Ilgalaikis turtas.  

Ilgalaikio materialaus turto 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenimis likutinė turto vertė – 157 768,18 Eur. 

 

                                                                1 lentelė. Ilgalaikio nematerialaus ir materialaus turto  

Turto grupės pavadinimas Likutinė vertė (Eur) Pastabos 

Nematerialusis turtas:   

Programinė įranga ir jos licencijos  (112) 0,00  

Viso: 0,00  

Ilgalaikis materialusis turtas:   

Pastatai                                            (1202) 150 079,77  

Mašinos ir įrenginiai                       (1205) 6 834,17  

Baldai ir biuro įranga                      (1208) 

  

 

153,52  

Kitas ilgalaikis materialusis turtas                       

                                                         (1209) 

700,72  

Viso: 157 768,18  

Iš viso: 157 768,18  

 

Pastaba Nr. 2 Trumpalaikis turtas.  

Trumpalaikio 2015 m. rugsėjo 30 d. turto vertė – 28 750,65 Eur. 

Trumpalaikio turto vertė susideda iš šių sumų detalizuotų žemiau pateiktose lentelėse. 

Atsargos: 

                                                                       2 lentelė. Medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus  

Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius Likutis (Eur) 

Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 8,55 

Iš viso:  8,55 

 

Per vienerius metus gautinos sumos: 

 

Per vienerius metus gautinų sumų likutis iš viso – 22 235,71 Eur.  Likučių sumos išanalizuotos ir 

pateiktos žemiau esančiose lentelėse. 

 

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

                          3 lentelė. Gautinų sumų už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas  

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas Likutis (Eur) 



Iš biudžetinės įstaigos pajamų:  

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 293,52 

Viso: 293,52 

 

 

Sukauptos gautinos sumos: 

                                                                                                4 lentelė.  Sukauptų gautinų sumų  

Sukauptos gautinos sumos: Likutis (Eur) 

MK lėšos 2 131,91 

Aplinkos lėšos 19 808,67 

Viso: 21 940,58 

 

Kitos gautinos sumos: 

                                                                                         5 lentelė.  Kitų sukauptų gautinų sumų  

Kitos sukauptos gautinos sumos:  

Iš biudžetinės įstaigos pajamų už suteiktas paslaugas 

(mišrus choras „DERMĖ“) 

1,61 

Viso: 1,61 

Iš viso per vienerius metus gautinų sumų: 22 235,71 

 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai:  

Pinigų ir pinigų ekvivalentų rugsėjo 30 d. likutis  –  6 506,39 Eur. 

                                                                                          6 lentelė.  Pinigų ir pinigų ekvivalentų  

Sąskaita Likutis (Eur) 

Detalizuota atsiskaitomoji 

sąskaita biudžeto lėšų 

(banke) 

Mokinio krepšelio sąskaita 0,00 

Aplinkos lėšų sąskaita 0,00 

Biudžetinės įstaigos 

pajamos (banke) už mokinių 

ugdymą 

Biudžetinės įstaigos pajamų 

sąskaita 

6 145,40 

Kitų šaltinių lėšos Kitų šaltinių (2%) lėšų 

sąskaita  

360,99 

Iš viso:  6 506,39 

 

Pastaba Nr. 3 Iš viso turto.  

Turto likutis rugsėjo 30 d. duomenimis – 186 518,83 Eur. 

 

Pastaba Nr. 4 Finansavimo sumos.  

Finansavimo sumų pokytis nuo 2015 metų sausio 1 d. iki 2015 metų rugsėjo 30 d. parodytas 20-ojo 

VSAFAS standarto „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį 

laikotarpį“ ataskaitos 4 priede (pridedama). Finansavimo sumų pokyčio likutis rugsėjo 30 d. – 158 

107,74 Eur. 

 

Pastaba Nr. 5  Įsipareigojimai.  

Trumpalaikių įsipareigojimų likutis – 22 146,53 Eur. 

 

Trumpalaikių įsipareigojimų sumų likutį sudaro sumos detalizuotos žemiau esančiose lentelėse. 

Tiekėjams mokėtinos sumos: 

 

 



                                                                                             7 lentelė. Tiekėjams mokėtinų sumų  

Tiekėjas Tiekėjo suteikta paslauga Likutis (Eur) 

Aplinkos lėšos   

UAB „Širvintų šiluma“ Už šildymą 70,85 

TEO LT, UAB Už ryšių paslaugas 42,57 

UAB „Ecoservice“ Už šiukšlių išvežimo 

paslaugas 
17,29 

Viso iš aplinkos lėšų:  130,71 

Biudžetinės įstaigos pajamos:   

Viktorija Sutkauskienė Už darbo užmokesčio 

programą 

34,00 

UAB „Širvintų vandenys“ Už vandenį 41,24 

Viso iš biudžetinės įstaigos pajamų už 

paslaugas: 

 
75,24 

Viso skola tiekėjams:  205,95 

 

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai: 

                                                                   8 lentelė. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų  

Su darbo santykiais susijusių  

įsipareigojimų finansavimo šaltinių 

lėšos: 

Įsipareigojimai Likutis (Eur) 

MK lėšos Darbo užmokestis 

darbuotojams 
446,29 

MK lėšos Pajamų mokestis 102,05 

MK lėšos Socialinis draudimas (9%) 74,01 

MK lėšos Socialinis draudimas 

(30,98%) 
254,77 

Viso iš valstybės lėšų:  877,12 

Aplinkos lėšos Darbo užmokestis 

darbuotojams 
6265,87 

Aplinkos lėšos Pajamų mokestis 1297,18 

Aplinkos lėšos Socialinis draudimas (9%) 871,46 

Aplinkos lėšos Socialinis draudimas 

(30,98%) 
2984,65 

Viso iš savivaldybės lėšų:  11419,16 

Iš viso:  12296,28 

 

Sukauptos mokėtinos sumos: 

                                                                                               9 lentelė.  Sukauptų mokėtinų sumų  

Sukauptos mokėtinos sumos Pavadinimas Likutis (Eur) 

MK lėšos Sukaupti atostoginiai 958,00 

MK lėšos Sukauptps VSD įmokų  

sąnaudos 

296,79 

Viso:  1 254,79 

Aplinkos lėšos Sukaupti atostoginiai 6 405,19 

Aplinkos lėšos Sukauptps VSD įmokų  

sąnaudos 

1984,32 

Viso:  8 389,51 

Iš viso:  9644,30 



Pastaba Nr. 6 Grynasis turtas.  

2015 m. rugsėjo 30 d. duomenimis grynojo turto likutis – 6 264,56 Eur. 

 

 

Grynasis turtas: 

                                                                                                               10 lentelė. Grynojo turto  

Grynasis turtas  Likutis (Eur) 

Grynasis turtas Einamųjų metų perviršis ar 

deficitas 

(4 822,28) 

Grynasis turtas Ankstesnių metų perviršis ar 

deficitas 

1 442,28 

Viso:   6 264,56 

 

Pastaba Nr. 7  Iš viso finansavimo sumų, įsipareigojimų, grynojo turto ir mažumos dalies. 

 2015 m. rugsėjo 30 d. likutis – 186 518,83 Eur. 

 

Veiklos rezultatų ataskaita (VRA) 

Pastaba Nr. 8  Pagrindinės veiklos pajamos.  

Pagrindinės veiklos pajamų likutis iš viso – 157 984,88 Eur. 

 

Pastaba Nr. 9  Finansavimo pajamos.   

Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos sąnaudos. 

Finansavimo pajamų likutis – 146 542,75 Eur ir susideda iš sumų išanalizuotų šioje lentelėje: 

 

                                                                                                        11 lentelė.  Finansavimo pajamų  

  Finansavimo pajamos (Eur) iš: 

 Valstybės 

biudžeto 

Savivaldybės 

biudžeto 

ES, užsienio 

valstybių ir 

tarptautinių 

organizacijų 

lėšų 

Iš kitų 

finansavimo 

šaltinių 

Nepiniginiam turtui 10,78    

Kt. išlaidoms 

kompensuoti 
11 035,67  

  

Viso: 11 046,45    

Nepiniginiam turtui  2 657,25   

Kt. išlaidoms 

kompensuoti 

 
130 700,83 

  

Viso:  133 358,08   

Nepiniginiam turtui              

Kt. išlaidoms 

kompensuoti 

  
 

 

Viso:     

Nepiniginiam turtui    2 138,22 

Kt. išlaidoms 

kompensuoti  

   
 

Viso:    2 138,22 

Iš viso finansavimo 

pajamos: 
146 542,75  



Pastaba Nr. 10 Pagrindinės veiklos kitos pajamos.  

Pagrindinės veiklos kitų pajamų likutis – 11 442,13 Eur. Likutis susideda iš biudžetinės įstaigos 

pajamų už suteiktas paslaugas, kuris detalizuotas žemiau pateiktoje lentelėje. 

 

                                                                                       12 lentelė.  Pagrindinės veiklos kitų pajamų  

  Pagrindinės veiklos kitos pajamos (Eur) iš: 

  Biudžetinės įstaigos 

pajamos 

   

Biudžetinės įstaigos 

pajamos už suteiktas 

paslaugas 

11 442,13    

Viso:     

Iš viso pagrindinės 

veiklos kt. pajamos 
11 442,13 

 

 

Pastaba Nr. 11 Pagrindinės veiklos sąnaudos.  

Pagrindinės veiklos sąnaudos detalizuotos Didžiojoje knygoje ir parodytos veiklos rezultatų 

ataskaitos (VRA) B eilutėje „Pagrindinės veiklos sąnaudos“. 2015 m. rugsėjo 30 d. pagrindinės 

veiklos sąnaudų likutis – 150 751,68 Eur. 

 

Pastaba Nr. 12 Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas. 

Pagrindinės veiklos perviršio ar deficito likutis – 7 233,20 Eur.  

 

                                                                    13 lentelė. Pagrindinės veiklos perviršio as deficito  

Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas  Likutis (Eur) 

Perviršis  7 233,20 

Deficitas  

Iš viso:  7 233,20 

 

Pastaba Nr. 13  Grynasis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką. 

Grynojo perviršio ar deficito prieš nuosavybės metodo įtaką likutis – 7 233,20 Eur.  

 

                                     14 lentelė.  Grynojo perviršio ar deficito prieš nuosavybės metodo įtaką  

Grynasis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės 

metodo įtaką 

Likutis (Eur) 

Perviršis  7 233,20 

Deficitas  

Iš viso:  7 233,20 

 

Pastaba Nr. 14 Grynasis perviršis ar deficitas. 

Grynojo perviršio ar deficito likutis – 7 233,20 Eur. 

                                                                                       15 lentelė. Grynojo perviršio ar deficito  

Grynasis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės 

metodo įtaką 

Likutis (Eur) 

Perviršis  7 233,20 

Deficitas  

Iš viso:  7 233,20 

 

 



Kita informacija. 

              Mokykloje nebalansinėse sąskaitose pagal įdiegtą UAB „LABBIS“ buhalterinės apskaitos 

programą, kontrolės tikslais apskaitomas trumpalaikis turtas, kuris yra atiduotas naudoti įstaigos 

reikmėms (mokymo priemonės, knygos, metodinė literatūrta, atsargos, mažavertis inventorius, 

neatlygintinai gautas turtas (knygos, kitas trumpalaikis turtas).  

 

                                                                                                     16 lentelė. Užbalansinis inventorius 

Likutis 2015-01-01 Įsigyta atsargų iki 

2015-09-30 

Nurašyta atsargų iki 

2015-09-30 

Likutis 2015-09-30 

28 475,59 637,20 0,00 29 112,79 

 

     

  

 

Laikinai einanti direktoriaus pareigas                                                               Daiva Vinciūnienė                                                                                                                                                              

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daiva Kamarauskienė, tel. (8 382) 49 161, el. p. daiva.kamarauskiene@sirvintusc.lt,  

 
 

mailto:daiva.kamarauskiene@sirvintusc.lt

