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I. BENDROJI DALIS 
 

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos, toliau tekste – Gimnazija, pagrindinė veikla yra švietimo veikla. 
1920 m. sausio 12 d. Lazdijuose kunigo ir poeto Motiejaus Gustaičio pastangomis įkurta Žiburio 
gimnazija. 
1938 m. „Žiburio“ gimnazija tapo valstybine. 
1995 m. Lazdijų vidurinei mokyklai suteiktas Motiejaus Gustaičio vardas. 
2005 metais mokykla pradėjo skaičiuoti gimnazijos metus. Gimnazijos steigėjas - Lazdijų rajono 
savivaldybė, teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lazdijų rajono savivaldybės taryba.  
Gimnazija veikia pagal nuostatus, patvirtintus Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2012-07-12 sprendimu 
Nr.5ST-422. 
Buveinės adresas – Vytauto g.13, LT-67122 Lazdijai.  
Gimnazija yra biudžetinė įstaiga. 
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, 2017 m. kovo 31 d. Gimnazijoje, įskaitant Šventežerio ir Šeštokų 
viduriniojo ugdymo skyrius, buvo 33 klasės, kuriose mokėsi  695 moksleiviai, 105 mokytojai ir 19 
darbuotojų, kurie darbo užmokestį gauna iš MK lėšų, taip pat 27 techniniai darbuotojai - aptarnaujantis 
personalas. 
Kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų Gimnazija neturi.  
Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurios šiuo ataskaitiniu laikotarpiu įtakotų Gimnazijos veiklą nėra. 
Finansinės ataskaitos apima laikotarpį nuo 2017-01-01 iki 2017-03-31. 
Gimnazijos turtas, įsipareigojimai ir finansavimo sumos ataskaitose rodomi pinigine išraiška –  
Lietuvos respublikos valiuta – eurais, sveikais skaičiais. 
 
 
 

II. APSKAITOS POLITIKA 
 

 
Gimnazijos apskaita tvarkoma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos 
Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir kitais teisės aktais. 
Apskaita vedama vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais 
(VSAFAS), Gimnazijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V2-1.3-41-2 patvirtintu 
apskaitos vadovu. 
Tvarkydami apskaitą ir sudarydami finansines ataskaitas, vadovaujamės šiais apskaitos principais: kaupimo, 
subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir 
turinio viršenybės prieš formą. Sudarant biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį vadovaujamės šiais apskaitos 
principais: pinigų, subjekto, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato. Pagal subjekto principą Gimnazija 
laikoma apskaitos vienetu, kuri atskirai tvarko apskaitą, sudaro ir teikia atskiras finansines ataskaitas ir 
biudžeto vykdymo ataskaitas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės 
įstatymu Gimnazija rengia Žemesniojo lygio ketvirtines finansines ataskaitas, kurias sudaro: 
    1.Finansinės būklės ataskaita; 
    2.Veiklos rezultatų ataskaita; 
    3.Aiškinamasis raštas. 
Ataskaitų formas nurodytos VSAFAS ir jos yra privalomos.  
 
 
 



III. PASTABOS 
 
                                                        
                                                  1. Ilgalaikis turtas 
 
Ilgalaikis materialus ir nematerialus turtas apskaitomas įsigijimo savikaina. Ilgalaikis materialus turtas 
pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12 VSAFAS 
nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Nustatyta ilgalaikio materialiojo turto 
likvidacinė vertė yra 0,00 Eur. 
Per ataskaitinį laikotarpį Gimnazija ilgalaikio turto nepirko. 
Ilgalaikis nematerialus turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio 
nematerialiojo turto sąvoką ir 13 VSAFAS nustatytus ilgalaikio nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus  
Per ataskaitinį laikotarpį Gimnazija ilgalaikio nematerialaus turto neįsigijo. 
 
 
                                                     2. Trumpalaikis turtas 
  
Atsargos apskaitomos įsigijimo savikaina. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. 
Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus 
kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose. 
Trumpalaikio turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 239,91 eurus, tai kuro likučiai 
Gimnazijos visų automobilių bakuose pinigine išraiška ir kitas trumpalaikis turtas. 
 
                                                  3.Finansinio turto apskaitos principai 
 
Atsižvelgiant į terminus, Gimnazijos finansinis turtas yra priskiriamas prie trumpalaikio. Įstaiga neturi 
ilgalaikio finansinio turto. 
Prie trumpalaikio finansinio turto priskiriama: 
   1. Išankstiniai apmokėjimai; 
   2. Per vienerius metus gautinos sumos; 
   3. Pinigai ir jų ekvivalentai; 
   4. Kitas trumpalaikis finansinis turtas. 
 

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.  
Išankstinių apmokėjimų dalį sudaro 55,81 eurai. 
Per vienerius metus gautinos sumos - pirkėjų skolos Gimnazijai už komunalines paslaugas (paslaugų 
pardavimas su gautu finansavimu) ir transporto kuro sąnaudos (nurašytų atsargų atstatymas): 
 
Pirkėjo pavadinimas Gautina suma, eurais 
A.Ažukienės P.Į. 392,42 
PPT (sena skola) 2,90 
Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“ 10,85 
Lazdijų mokykla-darželis „Kregždutė“ 10,85 
A.Ažukienės P.Į. 542,01 
Lazdijų krašto muziejus 185,85 
Lietuvos Šaulių sąjunga 32,57 
M.Gustaičio gimnazijos projektai 109,75 
Klubas MENS SANA IN CORPORE SANA 77,04 
 
Pinigų likutį 81609,08 eurus ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro pinigai iš kitų šaltinių banko 
nebiudžetinėse sąskaitose. 
 
                                               4.Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai 
 
Apsižvelgiant į įsipareigojimų įvykdymo terminus, Gimnazijos visi įsipareigojimai yra priskiriami prie 
trumpalaikių finansinių įsipareigojimų. Gimnazija neturi gavusi paskolų, neturi sudariusi atidėjinių, 
garantinių įsipareigojimų. 



Prie trumpalaikių finansinių įsipareigojimų priskiriama: 
 

     1.Tiekėjams mokėtinos sumos; 
     2.Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai; 
     3.Sukauptos mokėtinos sumos; 
     4.Gauti išankstiniai apmokėjimai; 
     5.Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai. 
Pirminio pripažinimo metu ir paskesnio vertinimo metu turimi trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai 
įvertinami įsigijimo savikaina. 
Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 37711,70 eurų: 
 
Tiekėjo pavadinimas Mokėtina suma, eurais 
A. Ažukienės P.Į. 5517,02 
AB TELIA Lietuva 344,23 
UAB „Baltic Petroleum“ 4182,14 
VŠĮ Lietuvos viešojo administravimo institutas 56,00 
E. Jurkevičiaus įmonė 265,96 
V. Slavinsko įmonė 1754,00 
VŠĮ Lazdijų sporto centras 63,25 
MB „Smalux“ 350,00 
UAB „Lazdijų šiluma“ 21339,81 
UAB „Lazdijų vanduo“ 767,63 
UAB „Imlitex“ 631,97 
AB „Energijos skirstymo operatorius“ 784,02 
UAB EECO 281,70 
Marijampolės kolegija 210,00 
UAB „Gelsva“ 2,11 
Lazdijų r. Kučiūnų mokykla 90,73 
UAB ‚Lazdijų autobusų parkas“ 60,50 
VŠĮ Lazdijų švietimo centras 112,00 
MB IKSA 111,09 
UAB „Pandora“ 709,52 
UAB „Gintarinė vaistinė“ 78,02 
 
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai lygūs 81950,07 eurų – tai iš įvairių finansavimo šaltinių 
finansuojamų darbuotojų priskaitytas, bet neišmokėtas darbo užmokestis ir mokesčiai. 
Sukauptos mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lygios 67613,59 eurai. 
 

5.Finansavimo sumų, finansavimo pajamų ir finansavimo sąnaudų apskaitos principai, įskaitant 
nemokamai gauto turto apskaitos principus 

 
Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS nustatytus kriterijus. 
Finansavimo sumos - viešojo sektoriaus subjekto iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, kitų išteklių 
fondų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, 
skirti viešojo sektoriaus subjekto įstatuose (nuostatuose) nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms 
atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir viešojo sektoriaus subjekto 
gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas viešojo sektoriaus subjekto 
išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą. 
Centro gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: 
 

       1. Finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti; 
       2. Finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. 
 

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą 
nepiniginį turtą. 
Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms (negautoms 
pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra 
laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti. 



Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis 
tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. Finansavimo pajamų 
apskaitai taikomas kaupimo principas.  
 
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį - 20-ojo 
VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas – tai papildomas priedas prie šių finansinių ataskaitų. 
Neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto pokyčių per visą ataskaitinį laikotarpį nebuvo. 
                                 
 
                                    6. Informacijos pagal segmentus pateikimas 
 
Gimnazijos turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų ir sąnaudų apskaita yra tvarkoma pagal segmentus. 
Segmentai - Įstaigos veiklos dalis, apimanti vienos valstybės funkcijos, nustatytos Lietuvos Respublikos 
valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijoje, atlikimą. 
Visa įstaigos veikla yra priskiriama „Švietimas" segmentui. 
Gimnazijos teikiamos paslaugos yra finansuojamos iš valstybės ir savivaldybės biudžetų pagal 
asignavimų valdytojų patvirtintas sąmatas, laikantis Finansų ministerijos nustatytų finansavimo taisyklių 
ir iždo procedūrų. Iš asignavimų valdytojų gautus biudžeto asignavimus gimnazija naudoja racionaliai ir 
taupiai.  
Neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto pokyčių per ataskaitinį laikotarpį nebuvo. 
 
 
 
Direktorė                                                                                       Jurgita Mozerienė 
 
 
Vyresnioji buhalterė                                                                       Ona Pacevičienė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


