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Nr. Operacijos turinys Detali apskaitos operacija Debetuojama sąskaita Kredituojama sąskaita Dokumentas Žurnalas 
Nuoroda į 

standartą 

1. Registruojamos palūkanų 

pajamos už teigiamą 

sąskaitos likutį 

1.1. Registruojamos 

palūkanų pajamos 

24XXXXX Pinigai ir 

pinigų ekvivalentai 

7610001 Apskaičiuotos 

palūkanos 

Banko išrašas Bendrasis 

registras 
17-asis viešojo 

sektoriaus 

apskaitos ir 

finansinės 

atskaitomybės 

standartas 

„Finansinis 

turtas ir 

finansiniai 

įsipareigojimai“ 

2. Registruojamas ilgalaikis 

įsipareigojimas arba 

ilgalaikis atidėjinys įsigijimo 

savikaina. Ketvirčio 

pabaigoje jis 

perskaičiuojamas 

amortizuota savikaina ir 

pripažįstamos finansinės ir 

investicinės veiklos pajamos. 

Kito ataskaitinio periodo 

pabaigoje pripažįstamos 

palūkanų sąnaudos 

2.1. Registruojamas 

ilgalaikis įsipareigojimas 

arba ilgalaikis atidėjinys 

įsigijimo savikaina  

1XXXXX1 Ilgalaikis 

turtas 

arba 

2XXXXX1 

Trumpalaikis turtas 

arba 

8XXXXXX Sąnaudos 

51220X1 Ilgalaikiai 

atidėjiniai 

arba 

52XX001 Ilgalaikiai 

įsipareigojimai 

 

Buhalterinė 

pažyma, 

sąskaita 

faktūra 

Bendrasis 

žurnalas 
10-asis viešojo 

sektoriaus 

apskaitos ir 

finansinės 

atskaitomybės 

standartas 

„Kitos 

pajamos“, 

17-asis viešojo 

sektoriaus 

apskaitos ir 

finansinės 

atskaitomybės 

2.2. Ketvirčio pabaigoje 

perskaičiuojamas 

ilgalaikis įsipareigojimas 

arba ilgalaikis atidėjinys 

amortizuota verte ir 

pripažįstamos finansinės 

ir investicinės veiklos 

pajamos 

51220X4 Ilgalaikių 

atidėjinių amortizacija 

arba 

52XX004 Ilgalaikių 

įsipareigojimų 

amortizacija 

7670001 Apskaičiuotos 

kitos finansinės ir 

investicinės veiklos 

pajamos 
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2.3. Kito ataskaitinio 

periodo pabaigoje 

pripažįstamos sąlyginės 

palūkanų sąnaudos 

8910001 Palūkanų 

sąnaudos 

51220X1 Ilgalaikiai 

atidėjiniai 

arba 

52XX001 Ilgalaikiai 

įsipareigojimai 

standartas 

„Finansinis 

turtas ir 

finansiniai 

įsipareigojimai“ 
3. Registruojama ilgalaikė 

gautina suma įsigijimo 

savikaina. Ketvirčio 

pabaigoje ji perskaičiuojama 

amortizuota savikaina ir 

pripažįstamos finansinės ir 

investicinės veiklos 

sąnaudos. Kito ataskaitinio 

periodo pabaigoje 

pripažįstamos palūkanų 

sąnaudos 

3.1. Registruojama 

ilgalaikė gautina suma 

įsigijimo savikaina 

163XXXX Po vienerių 

metų gautinos sumos 

24XXXXX Pinigai ir 

pinigų ekvivalentai 

arba 

7XXXXXX Pajamos 

 

Buhalterinė 

pažyma, 

sąskaita 

faktūra,  

banko išrašas 

Bendrasis 

žurnalas 
10-asis viešojo 

sektoriaus 

apskaitos ir 

finansinės 

atskaitomybės 

standartas 

„Kitos 

pajamos“, 

17-asis viešojo 

sektoriaus 

apskaitos ir 

finansinės 

atskaitomybės 

standartas 

„Finansinis 

turtas ir 

finansiniai 

įsipareigojimai“ 

3.2. Ketvirčio pabaigoje 

perskaičiuojama ilgalaikė 

gautina suma amortizuota 

savikaina ir 

pripažįstamos finansinės 

ir investicinės veiklos 

sąnaudos 

8960001 Finansinės ir 

investicinės veiklos 

kitos sąnaudos 

163XXXX Po vienerių 

metų gautinos sumos 

3.3. Kito ataskaitinio 

periodo pabaigoje 

pripažįstamos sąlyginės 

palūkanų pajamos 

163XXXX Po vienerių 

metų gautinos sumos 

7610001 Apskaičiuotos 

palūkanos 

4. Registruojamos baudų ir 

delspinigių pajamos 

4.1. Registruojamos 

baudų ir delspinigių 

pajamos 

227XXXX Gautinos 

sumos už konfiskuotą 

turtą, baudos ir kitos 

netesybos 

7620001 Apskaičiuotos 

baudos ir delspinigiai 

arba 

7512001 Apskaičiuoti 

delspinigiai 

Sąskaita 

faktūra,  

banko išrašas 

 

Bendrasis 

žurnalas, 

gautinos 

sumos 

 

10-asis viešojo 

sektoriaus 

apskaitos ir 

finansinės 

atskaitomybės 

standartas 

„Kitos pajamos“ 

4.2. Registruojamas 

gautas apmokėjimas 

pagal sąskaitą  

24XXXXX Pinigai ir 

pinigų ekvivalentai 

227XXXX Gautinos 

sumos už konfiskuotą 

turtą, baudos ir kitos 

netesybos 

17-asis viešojo 

sektoriaus 

apskaitos ir 
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Nuoroda į 

standartą 

finansinės 

atskaitomybės 

standartas 

„Finansinis 

turtas ir 

finansiniai 

įsipareigojimai“ 

5. Registruojamos baudų ir 

delspinigių sąnaudos, 

kuomet apmokama iš 

finansavimo sumų 

5.1. Registruojamos 

baudų ir delspinigių 

sąnaudos 

8920001 Baudų ir 

delspinigių sąnaudos 

6953001 Kitos mokėtinos 

sumos 

Sąskaita 

faktūra,  

baudų ir 

delspinigių 

pažyma 

 

Bendrasis 

žurnalas 
11-asis viešojo 

sektoriaus 

apskaitos ir 

finansinės 

atskaitomybės 

standartas 

„Sąnaudos“ 

5.2. Registruojamos 

finansavimo pajamos  

2282101 Sukauptos 

finansavimo pajamos 

70XXXXX Panaudotų 

finansavimo sumų kitoms 

išlaidoms pajamos  

  

Kai Institucija sumoka delspinigius pati, gavusi lėšas iš finansavimo sumų: Mokėjimo 

paraiška 

Finansavimo 

sumos 

 

20-asis viešojo 

sektoriaus 

apskaitos ir 

finansinės 

atskaitomybės 

standartas 

„Finansavimo 

sumos“ 

5.3. Pateikus mokėjimo 

paraišką, registruojamos 

gautinos finansavimo 

sumos 

222100X Gautinos 

finansavimo sumos 

41X2001 Finansavimo 

sumos kitoms išlaidoms 

(gautinos) 

42X2002 Finansavimo 

sumos kitoms išlaidoms 

(panaudotos)  

 

2282101 Sukauptos 

finansavimo pajamos 

 

 

 

5.4. Registruojamos 

įplaukos ir gautos 

finansavimo sumos 

24XXXXX Pinigai ir 

pinigų ekvivalentai 

222100X Gautinos 

finansavimo sumos 

41X2001 Finansavimo 

sumos kitoms išlaidoms 

(gautinos) 

42X2001 Finansavimo 

sumos kitoms išlaidoms 

(gautos) 

5.5. Registruojamas 

apmokėjimas 

6953001 Kitos 

mokėtinos sumos 

24XXXXX Pinigai ir 

pinigų ekvivalentai 

Bendrasis 

žurnalas 
17-asis viešojo 

sektoriaus 

apskaitos ir 

finansinės 
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Nuoroda į 

standartą 

atskaitomybės 

standartas 

„Finansinis 

turtas ir 

finansiniai 

įsipareigojimai“ 

Kai delspinigiai apmokami iš iždo tiesiogiai: Mokėjimo 

paraiška 

Finansavimo 

sumos 

 

20-asis viešojo 

sektoriaus 

apskaitos ir 

finansinės 

atskaitomybės 

standartas 

„Finansavimo 

sumos“ 

5.6. Pateikus mokėjimo 

paraišką, registruojamos 

gautinos finansavimo 

sumos 

2221007 Gautinos 

finansavimo sumos 

pagal centralizuotus 

apmokėjimus 

41X2001 Finansavimo 

sumos kitoms išlaidoms 

(gautinos) 

42X2002 Finansavimo 

sumos kitoms išlaidoms 

(panaudotos) 

2282101 Sukauptos 

finansavimo pajamos 

 

5.7. Gavus informaciją 

apie atliktą mokėjimą 

tiekėjui, mažinama 

mokėtina suma ir 

registruojamos gautos 

finansavimo sumos 

6953001 Kitos 

mokėtinos sumos 

2221007 Gautinos 

finansavimo sumos pagal 

centralizuotus 

apmokėjimus 

Valstybės iždo 

mokėjimo 

pavedimo 

turinys 

Bendrasis 

žurnalas 

41X2001 Finansavimo 

sumos kitoms išlaidoms 

(gautinos) 

42X2001 Finansavimo 

sumos kitoms išlaidoms 

(gautos) 

Finansavimo 

sumos 

6. Registruojamos baudų ir 

delspinigių sąnaudos, 

kuomet apmokama iš 

Institucijos lėšų, gautų už 

suteiktas paslaugas 

6.1. Registruojamos 

baudų ir delspinigių 

sąnaudos 

8920001 Baudų ir 

delspinigių sąnaudos 

6953001 Kitos mokėtinos 

sumos 

Sąskaita 

faktūra,  

baudų ir 

delspinigių 

pažyma 

Bendrasis 

žurnalas, 

mokėtinos 

sumos 

11-asis viešojo 

sektoriaus 

apskaitos ir 

finansinės 

atskaitomybės 

standartas 

„Sąnaudos“ 

6.2. Registruojamas 

baudų arba delspinigių 

apmokėjimas 

6953001 Kitos 

mokėtinos sumos 

24XXXXX Pinigai ir 

pinigų ekvivalentai 

Banko išrašas 

7. Valiutos kurso pasikeitimo 

įtaka 

7.1. Registruojama 

teigiama valiutos kurso 

pasikeitimo įtaka 

21XXXX1 Išankstiniai 

apmokėjimai (tik 

piniginiai straipsniai) 

arba 

22XXXX1 Per vienus 

metus gautinos sumos 

7630001 Pajamos dėl 

teigiamos valiutos kurso 

pasikeitimo įtakos 

Sąskaita 

faktūra,  

banko išrašas 

Bendrasis 

žurnalas 
21-asis viešojo 

sektoriaus 

apskaitos ir 

finansinės 

atskaitomybės 

standartas 
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standartą 

arba 

5XXXXX1 Ilgalaikiai 

įsipareigojimai arba 

6XXXXX1 

Trumpalaikiai 

įsipareigojimai 

„Sandoriai 

užsienio 

valiuta“ 

7.2. Registruojama 

neigiama valiutos kurso 

pasikeitimo įtaka 

8930001 Sąnaudos dėl 

neigiamos valiutos 

kurso pasikeitimo 

įtakos 

21XXXX1 Išankstiniai 

apmokėjimai (tik 

piniginiai straipsniai) 

arba 

22XXXX1 Per vienus 

metus gautinos sumos 

arba 

5XXXXX1 Ilgalaikiai 

įsipareigojimai arba 

6XXXXX1 Trumpalaikiai 

įsipareigojimai 

Sąskaita 

faktūra,  

banko išrašas  

Bendrasis 

žurnalas 
21-asis viešojo 

sektoriaus 

apskaitos ir 

finansinės 

atskaitomybės 

standartas 

„Sandoriai 

užsienio 

valiuta“ 

_____________________________ 


