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Nr.
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Adresas

Pagrindinės ekonominės veiklos kodas (EVRK 2 red.)
Pagrindinės ekonominės veiklos pavadinimas (EVRK 2 red.)

Pateikiama iki balandžio 13 d.

Pateikia universitetai, kolegijos ir profesinio mokymo įstaigos,
vykdančios pirminį profesinį mokymą.

Lietuvos statistikos departamentas garantuoja
gautų statistinių duomenų konfidencialumą

Informacija apie asmens duomenų apsaugą
skelbiama stat.gov.lt/asmens-duomenu-apsauga

Kviečiame teikti statistines ataskaitas internetu
estatistika.stat.gov.lt

8 491532 358301

ŠVF-01 (metinė)

2

Mokyklos kodas registre

I SKYRIUS
MOKYKLOS LĖŠOS IR PAJAMOS PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS
Rodiklio pavadinimas

Eil.
nr.

Tūkst. EUR

Paaiškinimai

A

B

1

2
Tiesioginiai asignavimai iš valstybės biudžeto, lėšos, gautos vykdant valstybines mokslo programas ar valstybės institucijų užsakymus, bendrojo
finansavimo lėšos projektams, kuriems skirta Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų, kitos tikslinės ir investicinės lėšos. Neatlyginamai
ar panaudai iš Švietimo ir mokslo ministerijos ar kitos valstybinės institucijos gautų materialinių vertybių vertinė išraiška. Specialiųjų programų lėšos
(studentų, mokinių, kitų fizinių ar juridinių asmenų mokėjimai už paslaugas), paskirstomos pagal jų gavimo šaltinius 119–123 eilutėse.

Valstybės biudžeto lėšos, iš viso
(išskyrus specialiųjų programų lėšas)

101

,

studentų, mokinių
stipendijoms ir kitai paramai

102

,

Stipendijos mokiniams, studentams (įskaitant stipendijas meno aspirantams, rezidentams ir doktorantams), tikslinės skatinamosios, socialinės,
vardinės stipendijos, apdovanojimai ir kitos išmokos.

ilgalaikiam materialiajam ir
nematerialiajam turtui įsigyti

103

,

Investicinės lėšos statinių rekonstrukcijai, kapitaliniam remontui. Lėšos kompiuterinei programinei įrangai, kompiuterinės programinės įrangos licencijoms
įsigyti.

moksliniams tyrimams ir
eksperimentinei plėtrai

104

,

Lėšos, skirtos tyrimams, kurie atliekami mokykloje ir jos, kaip steigėjos, tiesiogiai valdomuose ar administruojamuose mokslo institutuose, bandymų
stotyse, klinikose ir kituose padaliniuose.

105

,

Pildo mokyklos, finansuojamos iš savivaldybių biudžeto.

studentų, mokinių
stipendijoms ir kitai paramai

106

,

Stipendijos ir kitos išmokos skiriamos iš savivaldybių biudžeto lėšų.

ilgalaikiam materialiajam ir
nematerialiajam turtui įsigyti

107

,

Investicinės lėšos statinių rekonstrukcijai, kapitaliniam remontui. Lėšos kompiuterinei programinei įrangai, kompiuterinės programinės įrangos licencijoms
įsigyti.

108

,

Iš įmonių, organizacijų, rėmėjų fondų, fizinių asmenų gautos ar skolintos lėšos. Savanoriški pinigų pervedimai iki 2 % pajamų mokesčio sumos. Labdara,
aukos, dovanos, įskaitant paramą materialinėmis vertybėmis.

studentų, mokinių
stipendijoms ir kitai paramai

109

,

Tikslinės stipendijos, apdovanojimai mokiniams, studentams.

moksliniams tyrimams ir
eksperimentinei plėtrai

110

,

Lėšos, skirtos tyrimams, kurie atliekami mokykloje ir jos, kaip steigėjos, tiesiogiai valdomuose ar administruojamuose mokslo institutuose, bandymų
stotyse, klinikose ir kituose padaliniuose.

iš jų

Savivaldybės biudžeto lėšos,
iš viso

iš jų

Šalies juridinių ir fizinių asmenų
(rėmėjų) lėšos, iš viso

iš jų

4 491532 358343

Rodiklio pavadinimas

Eil.
nr.

Tūkst. EUR

Paaiškinimai

A

B

1

2

Užsienio juridinių ir fizinių
asmenų (rėmėjų) lėšos, iš viso
(112 ir 115 eil. suma)

,

112

,

studentų, mokinių
113
stipendijoms ir kitai paramai

,

Tikslinės stipendijos, apdovanojimai mokiniams, studentams.

moksliniams tyrimams ir
eksperimentinei plėtrai

114

,

Lėšos, skirtos tyrimams, kurie atliekami mokykloje ir jos, kaip steigėjos, tiesiogiai valdomuose ar administruojamuose mokslo institutuose, bandymų
stotyse, klinikose ir kituose padaliniuose.

115

,

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ar kitos valstybinės institucijos administruojamos lėšos.

studentų, mokinių
116
stipendijoms ir kitai paramai

,

Tikslinės stipendijos, apdovanojimai mokiniams, studentams.

moksliniams tyrimams ir
eksperimentinei plėtrai

,

Lėšos, skirtos tyrimams, kurie atliekami mokykloje ir jos, kaip steigėjos, tiesiogiai valdomuose ar administruojamuose mokslo institutuose, bandymų
stotyse, klinikose ir kituose padaliniuose.

iš
jų pervestos per valstybės įsteigtas
institucijas

iš
jų

ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos, gautos iš užsienio institucijų, tarptautinių organizacijų, fondų, programų, projektų.

111

gautos tiesiogiai

iš
jų

ŠVF-01 (metinė)

3

Mokyklos kodas registre

117

MOKYKLOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ
PAJAMOS
Studentų, mokinių mokėjimai,
118
iš viso (119 ir 121 eil. suma)

,

119

,

120

,

121

,

Studentų, mokinių mokėjimai už kitas mokyklos suteiktas studijų bei socialinio aprūpinimo paslaugas (registracijos studijoms įmoka, bendrabučių nuoma,
maitinimas ir kt.).

Šalies juridinių ir fizinių asmenų
mokėjimai, iš viso

122

,

Pajamos, gautos teikiant paslaugas (mokslo tiriamosios veiklos, mokymo kursų organizavimo, mokyklos patalpų nuomos, maitinimo, leidybos ir kitas)
šalies juridiniams ir fiziniams asmenims pagal sutartis. Turto pardavimo pajamos.

iš moksliniams tyrimams ir
jų eksperimentinei plėtrai pagal
sutartis vykdyti

123

,

mokėjimai už mokamas studijas
iš
jų

iš
jų

studentų užsieniečių
mokėjimai (iš 119 eil.)

kiti mokėjimai

5 491532 358359

ŠVF-01 (metinė)
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Mokyklos kodas registre

II SKYRIUS
MOKYKLOS IŠLAIDOS
1. IŠLAIDOS PAGAL MOKYKLOS VYKDOMAS FUNKCIJAS
(pildo tik universitetai ir kolegijos)
Rodiklio pavadinimas

Eil.
nr.

Tūkst. EUR

Paaiškinimai

A

B

1

2

MOKYKLOS IŠLAIDOS, IŠ VISO
(202–204 eil. ir 206 eil. suma lygi II lentelės 207 eil.)

201

,

studijoms

202

,

moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai

203

,

studentų stipendijoms ir kitai paramai

204

,

iš
jų

205

,

206

,

iš
jų

magistrantūros studijų studentų stipendijoms

išlaidos kitoms reikmėms

Išlaidos pagal visus lėšų ir pajamų gavimo šaltinius.
Dėstytojų, mokslo ir kitų su studijomis susijusių darbuotojų darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, išlaidos,
susijusios su studijomis ir jų moksliniam lygiui palaikyti reikalingomis prekėmis bei paslaugomis, išlaidos studentų
kultūros, sporto ir visuomeninei veiklai organizuoti.
Išlaidos, skirtos tyrimams, kurie atliekami mokykloje ir jos, kaip steigėjos, tiesiogiai valdomuose ar administruojamuose
mokslo institutuose, eksperimentinėse stotyse ar klinikose.

Išlaidos administracinėms, ūkio ir kitoms reikmėms.

1 491532 358391

ŠVF-01 (metinė)
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Mokyklos kodas registre

2. IŠLAIDOS PAGAL EKONOMINĘ IŠLAIDŲ KLASIFIKACIJĄ
Rodiklio pavadinimas

Eil.
nr.

Tūkst. EUR

Paaiškinimai

A

B

1

2

IŠLAIDOS, IŠ VISO
(208, 210, 212–216 eil. suma)

207

,

visos mokyklos personalo
bruto darbo užmokesčiui

208

,

Bruto darbo užmokestis – atlyginimas pinigais, apimantis tiesiogiai darbdavio darbuotojui mokamą pagrindinį darbo užmokestį ir papildomą uždarbį,
įskaitant darbuotojo mokamas socialinio draudimo įmokas ir gyventojų pajamų mokestį.

iš
jo

209

,

Personalo, tiesiogiai dalyvaujančio mokymo procese, darbo užmokestis. Pvz., jeigu mokyklos vadovas ketvirtadalį savo darbo laiko dėsto, o tris
ketvirtadalius darbo laiko atlieka administracinį darbą, tai tik vienas ketvirtadalis jo darbo užmokesčio turi būti priskaičiuotas prie mokyklos pedagoginio
personalo darbo užmokesčio.

darbdavio privalomosioms
210
socialinio draudimo įmokoms

,

iš
jų

211

,

išlaidos prekėms ir
paslaugoms

212

,

palūkanoms

213

,

kitos išlaidos einamiesiems
tikslams

214

,

Išlaidos studentų, mokinių stipendijoms ir kitai paramai. Išlaidos darbuotojų socialinėms išmokoms bei išeitinėms išmokoms, pasibaigus darbo
santykiams, ligos išmokos, mokamoms už pirmąsias dvi ligos dienas, piniginės kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas.

išlaidos ilgalaikiam
materialiajam ir
nematerialiajam turtui įsigyti

215

,

Išlaidos statinių rekonstrukcijai, kapitaliniam remontui, išlaidos kompiuterinei programinei įrangai, kompiuterinės programinės įrangos licencijoms įsigyti.
Neįskaitomos ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos

paskoloms grąžinti

216

,

iš
jų

pedagoginio
personalo

pedagoginio
personalo

Išlaidos mitybai, medikamentams, šildymui, elektros energijai, ryšių paslaugoms, aprangai ir patalynei, ilgalaikio materialiojo turto einamajam remontui,
kvalifikacijai kelti ir kitoms prekėms bei paslaugoms.

5 491532 358434
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Mokyklos kodas registre

ŠVF-01 (metinė)

5 491532 358489
III SKYRIUS
APSKAIČIUOTAS MOKYKLOS LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIŲ METŲ PABAIGOJE
Rodiklio pavadinimas

Eil. nr.

Tūkst. EUR

A

B

1

Likutis metų pradžioje
Gautos lėšos ataskaitiniais metais, iš viso
(I skyriaus 101 eil. + 105 eil. + 108 eil.+ 111 eil.)

Gautos pajamos ataskaitiniais metais, iš viso
(I skyriaus 118 eil. + 122 eil. )

Išlaidos (kasinės) ataskaitiniais metais, iš viso
(II skyriaus 2 lentelės 207 eil.)

Likutis metų pabaigoje (301 eil. + 302 eil. + 303 eil. – 304 eil.)

301

,

302

,

303

,

304

,

305

,

PASTABOS

Prašome nurodyti, kiek laiko skyrėte statistiniams duomenims rengti ir statistinei ataskaitai pildyti:
Dėkojame už dalyvavimą statistiniame tyrime
Įmonės vadovas arba
jo įgaliotas asmuo
(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

val.

min.

Statistinę ataskaitą teikti:
Vilniaus apskrities respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų
parengimo Vilniaus skyriui, Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius.
Pasiteirauti: tel. (8 5) 236 1457, faks. (8 5) 236 1401, el. p. vilnius@stat.gov.lt;
Kauno, Marijampolės, Alytaus apskričių respondentams: Lietuvos statistikos
departamento Duomenų parengimo Kauno skyriui, Garažų g. 18, 50313 Kaunas.
Pasiteirauti: tel. (8 37) 312 527, faks. (8 37) 312 348, el. p. kaunas@stat.gov.lt;

(Statistinę ataskaitą užpildžiusio asmens vardas ir pavardė)
Klaipėdos, Tauragės apskričių respondentams: Lietuvos statistikos departamento
Duomenų parengimo Klaipėdos skyriui, Naujoji Uosto g. 11, 92121 Klaipėda.
Pasiteirauti: tel. (8 46) 345 700, faks. (8 46) 340 812, el. p. klaipeda@stat.gov.lt;

(Telefonas)

(Faksas)

Panevėžio, Utenos apskričių respondentams: Lietuvos statistikos departamento
Duomenų parengimo Panevėžio skyriui, Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys.
Pasiteirauti: tel. (8 45) 583 442, faks. (8 45) 460 246,
el. p. panevezys@stat.gov.lt;

(El. paštas)
Šiaulių, Telšių apskričių respondentams: Lietuvos statistikos departamento
Duomenų parengimo Šiaulių skyriui, Tilžės g. 198, 76203 Šiauliai.
Pasiteirauti: tel. (8 41) 525 016, faks. (8 41) 525 036, el. p. siauliai@stat.gov.lt.
Pasiteirauti Lietuvos statistikos departamente: Gedimino pr. 29, 01500
Vilnius, tel. (8 5) 236 4981, el. p. svf-01-metine@stat.gov.lt.

