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1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

1.1. Bendroji informacija 

 

VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centras, kodas - 302677776,  

 

Adresas: Žemaitės g.4, LT-60149, Raseiniai, Lietuvos Respublika 

 

VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centras (toliau – centras) įkurtas 2011m. spalio 18 d. 

Pagrindinė veikla yra su apgyvendinimu nesusijusi socialinė darbo veikla. 

Centras filialų ar panašių struktūrinių vienetų, kontroliuojamų ir (arba) asocijuotųjų subjektų 

neturi. 

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį 141. 

Centras yra Raseinių rajono savivaldybės pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės 

viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti Raseinių rajono gyventojų poreikius teikiant 

socialines paslaugas, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą 

su Savivaldybės herbu, savo pavadinimu ir antspaudą tik su savo pavadinimu, sąskaitą banke, savo 

veiklą grindžiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, 

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų ir kitais įstatymais, kitais teisės aktais bei Raseinių rajono 

savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d.  sprendimu Nr. TS-335 patvirtintais VšĮ Raseinių 

socialinių paslaugų centro įstatais. 

Pagrindiniai centro veiklos tikslai yra tenkinti Raseinių rajono gyventojų viešuosius 

interesus, teikti socialines paslaugas bendruomenės nariams, vykdyti kitą įstatymų bei kitų teisės 

aktų nedraudžiamą visuomenei naudingą veiklą. Vykdydamas savo tikslus centras: teikia socialines 

paslaugas Raseinių rajono gyventojams; organizuoja neįgaliųjų aprūpinimą kompensacine technika; 

organizuoja transporto paslaugas; konsultuoja asmenis ir jų šeimos narius socialinės paramos ir 

kitais klausimais; organizuoja prevencinę ir kitą veiklą vaikams. 

Centras siekdamas savo tikslų veiks tokiose srityse: socialinių paslaugų teikimo, ryšių su 

panašaus pobūdžio organizacijomis palaikymo, informacinių, konsultavimo paslaugų teikimo, 

projektų Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti rengimo bei įgyvendinimo, gydymo ir 

kitose visuomenei naudingose veiklos srityse. 

            Nuo 2015 m. sausio 1 dienos centras pirmą kartą apskaitos tvarkymui ir finansinių ataskaitų 

sudarymui pradėjo taikyti Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus 

(VSAFAS).  
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 1.2. Apskaitos politika 
 

Centro apskaitos politika paruošta vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 

įstatymu, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 1K-324 „Dėl 

privalomojo bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo“, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės standartais ir kitais teisės aktais. 

Centras taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų 

kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, centras 

vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų 

rinkinio pateikimas“. 

Centro naudojama apskaitos politika užtikrina, kad ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų 

registravimo tvarka ir finansinėse ataskaitose pateikiama informacija yra: svarbi vartotojų 

sprendimams priimti; patikima, nes: 

 teisingai nurodo finansinius rezultatus, finansinę būklę ir pinigų srautus; 

 nešališka, netendencinga; 

 apdairiai pateikta (atsargumo principas); 

 visais reikšmingais atvejais išsami. 

Centras pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat.  

Apskaitos politika keičiama tik vadovaujantis 7-uoju VSAFAS „Apskaitos politikos, 

apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ ir taikoma vienodai visiems finansinių ataskaitų 

straipsniams, kuriems turi įtakos apskaitos politikos keitimas.  

Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos 

principus, metodus ir taisykles. 

Centro apskaitoje operacijos registruojamos taikant dvejybinį įrašą. Centro apskaitoje 

naudojamas piniginis vienetas – euras. 

 

1.3. Bendrieji apskaitos principai, metodai ir taisyklės 

 

 Tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, centras vadovaujasi 

VSAFAS. 

Įstaigos apskaitoje ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami ir finansinė atskaitomybė 

sudaroma taikant šiuos bendruosius apskaitos principus: 

 kaupimo; 

 subjekto; 

 veiklos tęstinumo; 

 periodiškumo; 
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 pastovumo; 

 piniginio mato; 

 palyginimo; 

 atsargumo; 

 neutralumo; 

 turinio viršenybės prieš formą. 

Pagal subjekto principą centras laikoma apskaitos vienetu, kuris atskirai tvarko apskaitą, 

sudaro ir teikia atskirus finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Centro 

apskaitoje registruojamas tik jos patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas valstybės 

ir savivaldybių turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos. Turtas, valdomas 

ir naudojamas kitomis teisėmis, registruojamas nebalansinėse sąskaitose.  

Pagal turinio viršenybės prieš formą principą Įstaigos apskaitos politikoje ūkiniai įvykiai ir 

ūkinės operacijos vertinami ir pripažįstami pagal jų ekonominę prasmę ir turinį, nepriklausomai nuo 

to, ar tokią ūkinę operaciją vykdyti, sandorį sudaryti Centrui leidžia jo veiklą reglamentuojantys 

teisės aktai.  

Centras taiko šių konkrečių VSAFAS nuostatas: 

 1 VSAFAS – „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“; 

 2 VSAFAS – „Finansinės būklės ataskaita“; 

 3 VSAFAS – „Veiklos rezultatų ataskaita“; 

 4 VSAFAS – „Grynojo turto pokyčių ataskaita“; 

 5 VSAFAS – „Pinigų srautų ataskaita“; 

 6 VSAFAS – „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“; 

 7 VSAFAS – „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“; 

 8 VSAFAS – „Atsargos“; 

 10 VSAFAS – „Kitos pajamos“; 

 11 VSAFAS – „Sąnaudos“; 

 12 VSAFAS – „Ilgalaikis materialusis turtas“; 

 13 VSAFAS – „Nematerialusis turtas“; 

 15 VSAFAS – „Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys ir investicijos į 

kontroliuojamus subjektus“; 

 16 VSAFAS – „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“; 

 17 VSAFAS – „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“; 

 18 VSAFAS – „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir 

poataskaitiniai įvykiai“; 

 19 VSAFAS  – „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“; 
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 20 VSAFAS  – „Finansavimo sumos“; 

 21 VSAFAS  – „Sandoriai užsienio valiuta“; 

 22 VSAFAS  – „Turto nuvertėjimas“; 

 23 VSAFAS  – „Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys“; 

 24 VSAFAS  – „Su darbo santykiais susijusios išmokos“; 

 25 VSAFAS  – „Segmentai“. 

 

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurais. 

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami įstaigos sąskaitų plano sąskaitose taikant 

šią apskaitos politiką, parengtą pagal VSAFAS atskirų ūkinių operacijų ir įvykių finansinių 

ataskaitų elementų arba straipsnių ir apskaitos procedūrų reikalavimus (nurodytus principus, 

metodus ir taisykles). 

Aiškinamasis raštas sudarytas  taikant VSAFAS  pirmą kartą. 

Centras rengia žemesnio lygio finansinių ataskaitų rinkinį, remiantis keliamais šio lygio 

ataskaitų reikalavimais. Finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas pagal paskutinės ataskaitinio 

laikotarpio dienos duomenis. Siekiant, kad finansinėse ataskaitose būtų teisingai rodomas turtas, 

finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas, pajamos ir sąnaudos centras pasirinko 

apskaitos politiką, kuri atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. 

 

1.4. Pajamų ir sąnaudų pripažinimo principai 

 

Pajamos centre pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, apskaitoje jos 

registruojamos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikrąja 

verte.  

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo  ir palyginimo principais tuo 

ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos  su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų 

gavimo momentą. Jos apskaitoje įvertinamos tikrąja verte.  

 

1.5. Nematerialusis turtas 

 

Nematerialusis turtas centro apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, finansinėse 

ataskaitose pateikiama likutine verte. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant 

tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą. Nematerialiuoju turtu laikomas 

turtas, kuris neturi materialios formos, nuo kitų nematerialiojo turto vienetų atskiriamas nepiniginis 

turtas, kurį naudojant numatoma gauti tiesioginės ar netiesioginės naudos. 

Centro nematerialusis turtas skirstomas į tokias grupes, kurioms patvirtintas naudingo 

tarnavimo laikas: 
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Eil. 

Nr. 

Nematerialiojo ilgalaikio turto grupės Turto naudingo 

tarnavimo  

laikas, metais 

    Nematerialusis turtas  

    1. Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija 2 

    2. Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės * 5 

    3. Kitas nematerialusis turtas 6 

 

1.6. Ilgalaikis turtas 

 

Ilgalaikis materialusis turtas – materialusis turtas, skirtas tam tikroms savarankiškoms 

funkcijoms atlikti, prekėms gaminti, paslaugoms teikti, nuomoti ar administraciniams tikslams; 

numatomas naudoti ilgiau nei vienerius metus, daugiau nei vieną veiklos ciklą ir jo įsigijimo 

savikaina yra ne mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę 

(500 Eur).  Centro apskaitoje ilgalaikis materialusis turtas registruojamas įsigijimo savikaina., o 

finansinėse ataskaitose parodomas likutine verte. Materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas 

taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. 

Centro ilgalaikis materialusis turtas skirstomas į lentelėje pateiktas grupes ir jam patvirtintas 

tarnavimo laikas: 

 

 

 

Eil.  

Nr. 

 

            

               Ilgalaikio turto grupės ir rūšys 

 

Turto 

nusidėvėjimo 

(amortizacijos) 

normatyvai 

(metais) 

    1                                         2            3 

      Materialusis turtas  

   4.  Pastatai :  

  4.1.  Gyvenamieji kapitaliniai mūriniai (sienos 2,5 ir daugiau plytų 

storio, gelžbetonio; perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai ir 

betoniniai); monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų 

(perdengimai ir denginiai-gelžbetoniniai) pastatai 

 

 

90 

   4.2. Gyvenamieji mūriniai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, blokų, 

monolitinio šlako, betono, perdengimai ir denginiai – 

gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai) pastatai 

 

 

70 

  4.3.   Gyvenamieji mediniai pastatai 50 

  4.4.  Gamybiniai ir negamybiniai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, 

gelžbetonio; perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai ir 

betoniniai); monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų 

perdengimai ir denginiai-gelžbetoniniai) pastatai 

 

100 

  4.5. Gamybiniai ir negamybiniai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, 

blokų, monolitinio šlako, betono, perdengimai ir denginiai – 

gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai) pastatai 

 

80 

  4.6.  Gamybiniai ir negamybiniai tašytų rąstų pastatai 50 

  4.7. Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai 10 
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 5. Infrastruktūros, melioracijos ir kiti statiniai :  

 5.1. Vamzdynai (plieniniai, ketiniai, keraminiai, plastiko) 30 

 5.2. Vamzdynai (asbocementiniai, betoniniai, gelžbetoniniai) 15 

 5.3. Automobilių keliai ir gatvės (cementbetonio, asfalto, betono) 15 

 5.4. Automobilių keliai ir gatvės (juodosios skaldos, žvyro, grunto) 10 

 5.5. Metaliniai pandusai su aikštelėmis 20 

 5.6. Melioracijos statiniai:  

 5.6.1. Magistraliniai grioviai 40 

5.6.2. Apsauginiai grioviai 30 

 

5.6.3. 

Statiniai grioviuose (reguliatoriai, tiltai, vandens pralaidos, 

greitvietės, slenksčiai, lieptai ir kt.) 

60 

5.6.4. Drenažas ir jo statiniai 60 

5.6.5. Pylimai 50 

5.6.6. Tvenkinių užtvankos ir vandens nuleistuvai 60 

5.6.7. Siurblinės 40 

5.6.8. Drėkinimo vamzdynai ir įrenginiai 30 

 5.7. Kiti infrastruktūros statiniai :  

5.7.1. Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens 80 

5.7.2. Metaliniai 30 

5.7.3. Mediniai, kiti  20 

6.  Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų restauravimo darbai  20 

7. Mašinos ir įrenginiai :  

 7.1.  Gamybos mašinos ir įrenginiai 15 

 7.2. Ginkluotė, ginklai ir karinė technika 30 

 7.3. Medicinos įranga 8 

 7.4.  Apsaugos įranga 8 

 7.5. Vertikalūs sraigtiniai keltuvai su durimis ir šachta iš metalo 

konstrukcijos 

7 

 7.6. Vaikų žaidimų komplektai, sūpuoklės ir pan. 5 

 7.7. Filmavimo, fotografavimo įrenginiai 5 

 7.8. Mobiliojo telefono ryšio įrenginiai 2 

 

 7.9.  

Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų 

valdymo įrenginiai ir įranga 

 

10 

 7.10. Kitos mašinos ir įrenginiai ( konvencinės kepimo krosnys, 

elektriniai virimo katilai ir pan.) 

 

15 

  8. Transporto priemonės :  

 8.1. Lengvieji automobiliai ir jų priekabos :  

8.1.1. Automobiliai, kai variklio darbo tūris iki 1,8 l 5 

8.1.2. Automobiliai, kai variklio darbo tūris nuo1,8 l iki 3,5 l 7 

 8.2. Specialūs automobiliai  7 

  

  8.3. 

Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės  

7 

  8.4. Kitos transporto priemonės 10 

  9. Baldai ir biuro įranga :  

 9.1.  Baldai (išskyrus komplektus), kilimai, veidrodžiai, lentynos 5 

 9.2.  Baldų komplektai 7 

 9.3.  Kompiuteriai ir jų įranga 4 

 9.4. Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 6 

 9.5. Kita biuro įranga 8 

 10. Kitas ilgalaikis materialusis turtas :  

10.1. Scenos meno priemonės 15 
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10.2. Muzikos instrumentai :  

10.2.1.  Pianinai, rojaliai, arfos 15 

10.2.2. Vargonai 50 

10.2.3. Pučiamieji, mušamieji, styginiai ir kt. 7 

10.3. Sporto įrengimai :  

  

10.3.1. 

Lengvosios atletikos, gimnastikos, bokso, imtynių, sunkiosios 

atletikos ir kitų sporto šakų įrengimai, čiužiniai, kilimai 

 

7 

10.3.2. Sportiniai dviračiai 2 

10.3.3.  Elektroninės švieslentės 5 

10.4. Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys 5 

10.5. Specialieji drabužiai ir avalynė 3 

10.6. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 5 

 

Nematerialusis ir ilgalaikis materialusis turtas nurašomas iš apskaitos jį perleidus ar 

Lietuvos Respublikos teisės aktų  nustatyta tvarka pripažinus nereikalingu arba netinkamu 

(negalimu) naudoti, yra prarandamas dėl vagysčių, stichinių nelaimių ar kitų priežasčių. 

 

1.7. Atsargos 

 

Atsargomis laikomas turtas, kurį centras per vienerius metus sunaudoja pajamoms uždirbti 

ar viešosioms paslaugoms teikti arba, kuris yra laikomas, numatant jį  parduoti ar paskirstyti 

vykdant įprastą veiklą, taip pat ūkinis inventorius, nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos teikti 

paslaugos pagal trumpalaikes sutartis. Ūkinis inventorius – materialus turtas, kuris yra naudojamas 

daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią 

ilgalaikio materialiojo turto vertę. Atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo ar pasigaminimo 

savikaina, o sudarant metines finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina  arba 

grynąja realizavimo verte. Atsargos nurašomos naudojant FIFO atsargų nurašymo metodą. 

Kai atsargos sunaudojamos centro reikmėms, parduodamos ar kitaip perleidžiamos, jų 

balansinė vertė pripažįstama to laikotarpio sąnaudomis, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos  

arba suteikiamos paslaugos. Atiduoto naudoti centro veikloje  ūkinio inventoriaus vertė  iš karto 

pripažįstama sąnaudomis. 

 

1.8. Finansinis turtas 

 

Finansinis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 

17-ame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. 

 

1.9. Pinigai 

 

Pinigai – pinigai, esantys centro bankinėje sąskaitose ir kasoje. 
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1.10. Finansiniai įsipareigojimai 

 

Finansiniai įsipareigojimai centro apskaitoje skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius 

įsipareigojimus. Ilgalaikiais finansiniais įsipareigojimais laikomi įsipareigojimai, kurie privalomi 

įvykdyti po 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. 

Trumpalaikiais finansiniais įsipareigojimais laikomi įsipareigojimai, kuriuos reikia įvykdyti per 12 

mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. Finansiniai 

įsipareigojimai apskaitoje registruojami tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 

įsipareigojimui atsirasti ir centras prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu 

finansiniu turtu.  

 

1.11. Finansavimo sumos 

 

Finansavimo sumos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis 20 

VSAFAS „Finansavimo sumos“. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka šiame VSAFAS 

nustatytus kriterijus. 

Finansavimo sumos – tai iš valstybės, kitų išteklių,  Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio 

paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstatuose nustatytiems tikslams 

pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima 

gautus arba gautinus pinigus ir kaip paramą gautą turtą, įskaitant įsigytą už simbolinį atlyginimą. 

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo 

pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. 

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos sąnaudomis 

nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams, mažinamos 

gautos finansavimo sumos, registruojamos finansavimo sumos (perduotos).  

 

1.12. Finansavimo pajamos 

 

Finansavimo pajamos pripažįstamos ir apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir 

taisyklėmis nustatytais 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“. 

Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą – gautos finansavimo sumos 

arba jų dalys pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padarytos sąnaudos. 

Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu momentu, kaip ir sąnaudos. 

Finansavimo pajamos mažinamos, kai: registruojamas nurašyto ilgalaikio materialiojo turto 

išmontuotų dalių pajamavimas į atsargas.  
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1.13. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 

 

Pagrindinės veiklos kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir 

taisyklėmis nustatytais 10 VSAFAS „Kitos pajamos“. 

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir 

rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos 

medicinos paslaugos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. 

Pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, kad centras gaus su sandoriu susijusią ekonominę 

naudą, kai galima patikimai nustatyti pajamų sumą ir kai galima patikimai nustatyti su pajamų 

uždirbimu susijusias sąnaudas.  

Pajamomis laikoma tik pačios įstaigos gaunama ekonominė nauda. Pajamomis 

nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra įstaigos gaunama 

ekonominė nauda.  

 

1.14. Sąnaudos 

 

Sąnaudos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 11 

VSAFAS „Sąnaudos“.  

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo 

ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų 

išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai 

susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais 

laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo padarytos. 

Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų suma.  

 

1.15. Turto nuvertėjimas 

 

Turto nuvertėjimas nustatomas ir apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir 

taisyklėmis nustatytais 8 VSAFAS „Atsargos“, 17 VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai 

įsipareigojimai“ ir 22 VSAFAS „Turto nuvertėjimas“. 

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. 

Sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, centras nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu 

yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė ir palyginama su 

turto balansine verte.  

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma 

mažinant turto balansinę vertę ir ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės 

arba kitos veiklos sąnaudas.  
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Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turtui nuvertėjus, yra mažinama turto 

vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą, t. y. turto 

vieneto įsigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertėjimo nustatymo, o 

nuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas 

ne didesne verte nei turto balansinė vertė.  

 

1.16. Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai 

 

Finansinės būklės, veiklos rezultatų ir  pinigų srautų ataskaitose pateikta informacija nėra 

palyginama, nes nuo 2015-01-01 centras apskaitą pradėjo tvarkyti ir finansines ataskaitas sudarė 

pagal  VSAFAS nuostatas, o iki tol apskaita buvo tvarkoma vadovaujantis verslo apskaitos 

standartų nuostatomis. 

2. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

 

2.1. Nematerialusis turtas 

 

Centre nematerialiajam turtui priskiriama kompiuterinių programų licencijos ir patentų ir 

kitų licencijų įsigijimas. 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“. 

 Centras turi kompiuterinių programų kurių  likutinė vertė yra 812,50 Eur (įsigijimo 

savikainą sudaro 4200,75 Eur ir sukauptas nusidėvėjimas 3388,25 Eur); patentų ir licenzijų likutinė 

vertė yra 1,00 Eur (įsigijimo savikainą sudaro 2890,40 Eur  ir sukauptas nusidėvėjimas yra 2889,40 

Eur). 

Turto, kuris nebenaudojamas centro veikloje, nematerialiojo turto vienetų, kurių naudingo 

tarnavimo laikas neribotas centras neturi. Įstaigos nematerialiojo turto apskaitoje turto nuvertėjimo 

nėra. 

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų 

įvykdymo garantija, centras neturi. Naujo turto, įsigyto perduoti, ir patikėjimo teise perduoto 

kitiems subjektams, įstaigoje nėra. 

 

 2.2. Ilgalaikis materialusis turtas 

 

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų 

įvykdymo garantija, centras neturi. Turto, kuris nebenaudojamas ir turto, kuris laikinai 

nenaudojamas centro veikloje, nėra. 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“. 

Žemės, kuri nenaudojama įprastinėje veikloje ir laikoma vien tiktai pajamoms iš nuomos 

taip pat nėra.  
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Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, paskutinę ataskaitinio 

laikotarpio dieną nėra. Ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės, kilnojamųjų ir 

nekilnojamųjų kultūros vertybių grupių, turto perduoto Turto bankui centre nėra. 

Ataskaitiniame laikotarpyje buvo įsigyta šio ilgalaikio materialiojo turto:  

 Nupirkti 3 nešiojami  kompiuteriai, kurių įsigijimo vertė 1767,00 Eur; elektrokardiografas -  

įsigijimo vertė 1586,29 Eur; kasetinis oro kondicionierius įsigijimo vertė 2600,00 Eur. Spinta 

kampinė-įsigijimo vertė 811,00 Eur, spinta kampinė-įsigijimo vertė 623,00 Eur. 

Taip pat gauta Ilgalaikio turto pagal panaudos sutartis, kuris apskaitomas už balansinėse 

sąskaitose. 

Pagal 2016 m. sausio 28 d. perdavimo – priėmimo aktą pagal panaudos sutartį Nr. KF2-7/16 

perduota neįgaliųjų technikos pagalbos priemonė – sėdimoji lauko vaikštynė vaikiška-1506,02 Eur. 

Pagal 2016 m. vasario 11 d. perdavimo – priėmimo aktą pagal panaudos sutartį Nr. KF2-

11/16 perduota neįgaliųjų technikos pagalbos priemonių – palydovo valdomas vežimėlis vaikiškas ( 

vaikams su lengvesne negalia)-530,29 Eur. 

Pagal 2016 m. kovo 31 d. perdavimo – priėmimo aktą pagal panaudos sutartį Nr. KF2-24/16 

perduota neįgaliųjų technikos pagalbos priemonė – darbo kėdutė vaikui nuo 5 iki 10 metų-783,42 

Eur. 

Pagal 2016 m. spalio 6 d. perdavimo – priėmimo aktą pagal panaudos sutartį Nr. KF2-73/16 

perduota neįgaliųjų technikos pagalbos priemonė - vežimėlis universalus – 502,95 Eur. 

 

2.3. Atsargos 

 

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas 8-ojo VSAFAS „Atsargos“.  

Aplinkybių ar ūkinių įvykių, dėl kurių buvo sumažinta atsargų vertė, taip pat aplinkybių ar 

ūkinių įvykių, dėl kurių buvo atkurta sumažinta atsargų vertė ataskaitiniame laikotarpyje nebuvo. 

Atsargų, laikomų pas trečiuosius asmenis nėra. Atsargų skirtų parduoti, centre 

ataskaitiniame laikotarpyje nebuvo. Ataskaitiniame laikotarpyje centras nemokamai gavo atsargų už 

4510,69 Eur ir įsigijo medžiagų už  36713,61 Eur, taip pat  ūkinio inventoriaus – 5873,27 Eur. 

 

2.4. Išankstiniai mokėjimai 

 

Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų 

aiškinamasis raštas“ 6 priede P9. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams sudaro 36,73 Eur, o 

išankstinius apmokėjimus darbuotojams sudaro priskaičiuoti atostoginiai ir soc. draudimo įmokos  

už 2016 m. sausio mėn. 529,23 Eur. 
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2.5. Per vienus metus gautinos sumos 

 

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS „Finansinis 

turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. 

Gautinos sumos už turto nuomą - 343,47 Eur. 

Gautino sumos už suteiktas paslaugas iš viso 5739,30 Eur, tai: 

 Už transporto paslaugas – 2,88 Eur; 

 Asmenų mokėjimas už dienos socialinę globą asmens namuose – 4733,50 Eur; 

 Asmenų mokėjimai už pagalbos į namus paslaugas - 884,44 Eur; 

 Už nuomojamas funkcinės lovas ir čiužinius nuo pragulų – 118,48 Eur . 

 Sukauptas gautinas sumas iš viso sudaro 58432,73 Eur, tai: 

 Sukauptos gautinos sumos atostoginių kaupiniams 44611,95 Eur; 

 Sukauptos gautinos sumos atostoginių kaupinių VSD įmokoms  13820,78 Eur. 

 

2.6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

 

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas 

ir finansiniai įsipareigojimai“.  

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsiskaitomosiose sąskaitose banke likę pinigai – 

50391,68 Eur, iš jų  ES projektas - 46090,31 Eur – nuosavos  lėšos- 4301,37 Eur. 

 

2.7. Finansavimo sumos 

 

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį 

pateiktos 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“. 

Finansavimo sumas, gautas iš  valstybės biudžeto, sudaro: 

 Socialinės priežiūros, socialinės rizikos šeimoms – 177900,00 Eur; 

 Socialinės globos asmenims su sunkia negalia – 214071,43 Eur; 

 Projektui gautos lėšos  iš Socialinės apsaugos ir darbo  ministerijos – 8785,00 Eur. 

 Finansavimo sumas, gautas iš savivaldybės biudžeto, sudaro: 

 Socialinių paslaugų teikimas – 327400 Eur; 

 Projektams vykdyti  - 1864,68 Eur. 

 

2.8. Įsipareigojimai 

 

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS 

„Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. 
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Ilgalaikiai  finansiniai įsipareigojimai, t. y. lizingo skola, kuri bus mokama po metų yra 

5561,12 Eur. 

Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis – 5 133,24 Eur (lizingo skola, kuri bus 

mokama per 2017 m.). 

Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro 1673,26 Eur, iš jų didžiausios: 

Už šildymą UAB „Raseinių šilumos tinklai“ – 847,94 Eur; 

UAB „Legista“ - 363,00 Eur 

Raseinių prekyba-171,11 eurų ir kiti; elektra, ryšiai, apsaugos komanda 

Sukauptos mokėtinas sumas, iš viso 68 786,3 Eur, sudaro sukauptas atostogų rezervas 

44611,95eurų ir sukauptas soc. draudimo įmokų rezervas 13820,78 Eur. 

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 333,76 Eur, tai garantinio mokesčio skola 330,76 Eur, 

likusi neišmokėta soc. pašalpa 3,00 Eur. 

 

2.9. Veiklos pajamos 

 

Pagrindinės veiklos kitos pajamos per ataskaitinį laikotarpį parodytos 10-ojo VSAFAS 

„Kitos pajamos“ 2 priede P21.  

Veiklos pajamos susideda iš: 

Pajamos už transporto paslaugas – 20731,71 Eur ir už socialinių paslaugų teikimą – 

66817,00 Eur.  

Prekių ir paslaugų pajamų, gautų iš mainų sandorių, per ataskaitinį laikotarpį negauta, nes 

mainų sandorių sudaryta nebuvo. 

 

2.10. Veiklos sąnaudos 
 

 Veiklos sąnaudos yra darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokos.



 

 
 

3. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 

 

      
 Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba 

tūkstančiais eurų 

Eil. Nr. 

 

Straipsniai 
Pastabos 

Nr.  

Paskutinė 

ataskaitinio 

laikotarpio 

diena 

Paskutinė 

praėjusio 

ataskaitinio 

laikotarpio 

diena 

A. ILGALAIKIS TURTAS        166660,93 184160,8 

I. Nematerialusis turtas      P03 813,5 2177,52 

I.1   Plėtros darbai          

I.2   Programinė įranga ir jos licencijos      812,5 1673,3 

I.3   Kitas nematerialusis turtas      1 504,22 

I.4   Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai          

I.5    Prestižas       

II. Ilgalaikis materialusis turtas      P04 165847,43 181983,28 

II.1   Žemė          

II.2   Pastatai          

II.3   Infrastruktūros ir kiti statiniai      27813,38 29311,58 

II.4   Nekilnojamosios kultūros vertybės          

II.5   Mašinos ir įrenginiai      3444,05 3744,53 

II.6   Transporto priemonės      109285,36 124460,2 

II.7   Kilnojamosios kultūros vertybės          

II.8   Baldai ir biuro įranga      7264,02 7658,15 

II.9   Kitas ilgalaikis materialusis turtas      18040,62 16808,82 

II.10   Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai          

III. Ilgalaikis finansinis turtas            

IV. 
Mineraliniai ištekliai ir kitas 

ilgalaikis turtas 
  

 
        

B. BIOLOGINIS TURTAS            

C. TRUMPALAIKIS TURTAS        115913,76 120453,84 

I. Atsargos      P08 440,63 4106,28 

I.1   Strateginės ir neliečiamosios atsargos          

I.2   Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius      440,63 4106,28 

I.3   
Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti 

sutartys 

 
        

I.4   Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti          
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(perduoti) 

I.5    Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti       

II. Išankstiniai apmokėjimai      P09 565,95 454,98 

III. Per vienus metus gautinos sumos      P10 64515,5 71480,6 

III.1    Gautinos trumpalaikės finansinės sumos       

III.2   Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos          

III.3   Gautinos finansavimo sumos          

III.4    Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas P10 6082,77 1801,1 

III.5   Sukauptos gautinos sumos      58432,73 69679,5 

III.6   Kitos gautinos sumos          

IV. Trumpalaikės investicijos            

V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai      P11 50391,68 44411,98 

  IŠ VISO TURTO:        282574,69 304614,64 

D. FINANSAVIMO SUMOS      P12 170281,14 148500,2 

I. Iš valstybės biudžeto         1355,83 1492,56 

II. Iš savivaldybės biudžeto        2552,5 2186,77 

III.  Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų   139013,9 108667,48 

IV.  Iš kitų šaltinių        27358,91 36153,39 

E. ĮSIPAREIGOJIMAI        71134,11 86211,3 

I. Ilgalaikiai įsipareigojimai        5561,12 10694,36 

I.1   Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai    P13,P14 5561,12 10694,36 

I.2   Ilgalaikiai atidėjiniai          

I.3    Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai          

II. Trumpalaikiai įsipareigojimai        65572,99 75516,94 

II.1   
Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai 

atidėjiniai 

 
        

II.2   Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis    P13,P14 5133,24 5133,24 

II.3   Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai          

II.4   Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos          

II.5    Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą       

II.6   Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus  
 

      

II.6.1     

 Grąžintinos 

finansavimo 

sumos 

      

II.6.2     

 Kitos 

mokėtinos 

sumos 

biudžetui 

      

II.7   Mokėtinos socialinės išmokos          
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II.8   Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos          

II.9   Tiekėjams mokėtinos sumos    P17 1673,26 893,2 

II.10   Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai          

II.11   Sukauptos mokėtinos sumos    P17 58432,73 68786,3 

II.12   Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai    P17 333,76 704,2 

F. GRYNASIS TURTAS        41159,44 69903,14 

I. Dalininkų kapitalas            

II. Rezervai            

II.1   Tikrosios vertės rezervas          

II.2   Kiti rezervai          

III.  Nuosavybės metodo įtaka       

IV. Sukauptas perviršis ar deficitas        41159,44 69903,14 

IV.1   Einamųjų metų perviršis ar deficitas      -28743,7 40634,8 

IV.2   Ankstesnių metų perviršis ar deficitas      69903,14 29268,34 

G. MAŽUMOS DALIS            

  
 

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:   282574,69 304614,64 

               



 

 

4. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 

 
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų 

Eil. 

Nr. 
Straipsniai 

Pastabos 

Nr. 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS   927380,27 890018,64 

I. FINANSAVIMO PAJAMOS   839831,56 812451,62 

I.1. Iš valstybės biudžeto    400756,43 316076,86 

I.2. Iš savivaldybių biudžetų    326252,87 284852,35 

I.3. 
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 

lėšų 
  86187,07 197200,46 

I.4. Iš kitų finansavimo šaltinių   26635,19 14321,95 

II. MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS       

III. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS  P21 87548,71 77567,02 

III.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos   87548,71 77567,02 

III.2. Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma       

B. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS   956123,97 849383,84 

I. 
DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO 

DRAUDIMO 
  812293,94 730614,92 

II. NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS   24975,91 22357,49 

III. KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ   13128,01 11226,07 

IV. KOMANDIRUOČIŲ       

V. TRANSPORTO   32730,26 36241,66 

VI. KVALIFIKACIJOS KĖLIMO   765   

VII. 
PAPRASTOJO REMONTO IR 

EKSPLOATAVIMO 
      

VIII. NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ       

IX. 
SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ 

SAVIKAINA 
  40318,04 15959,55 

X. SOCIALINIŲ IŠMOKŲ       

XI. NUOMOS       

XII. FINANSAVIMO       

XIII. KITŲ PASLAUGŲ   30477,67 30117,73 

XIV. KITOS   1435,14 2866,42 

C. 
PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR 

DEFICITAS 
  -28743,7 40634,8 

D. KITOS VEIKLOS REZULTATAS       

I.  KITOS VEIKLOS PAJAMOS       

II. 
PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS 

PAJAMOS 
      

III.  KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS       

E. 
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS 

REZULTATAS 
      

F. 
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR 

ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO 
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ĮTAKA 

G. PELNO MOKESTIS       

H. 
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 

PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ 
      

I. NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA       

J. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS   -28743,7 40634,8 

I. 
TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM 

SUBJEKTUI 
      

II. TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI       

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS 

   
Pastabos 
P09  

Eil. 

Nr. 
Straipsnio pavadinimas 

Paskutinė 

ataskaitinio 

laikotarpio 

diena 

Paskutinė 

praėjusio 

ataskaitinio 

laikotarpio 

diena 

1 2 3 4 

1. Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina 565,95 454,98 

1.1.   Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 36,73 118,15 

1.2.   Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti     

1.3.   Išankstiniai mokesčių mokėjimai     

1.4.   Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai     

1.5.   Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams 529,22 336,83 

1.6.   Kiti išanktiniai apmokėjimai     

1.7. 
  Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti 

    

1.8.   Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos     

2. Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas     

3. Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) 565,95 454,98 

  
_____________________________ 
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6. ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* 

 
  

 
        Pastabos P08   

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 

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 

  

4106,28 

          4106,28 

2. Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: 

(2.1+2.2) 

  

43270,02 

          43270,02 

2.1. įsigyto turto įsigijimo savikaina   38759,29           38759,29 

2.2. nemokamai gautų atsargų įsigijimo 

savikaina 

  

4510,73 

          4510,73 

3. Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį 

laikotarpį  (3.1+3.2+3.3+3.4) 

  

-46935,67 

          -46935,67 

3.1. Parduota                 

3.2. Perleista (paskirstyta)                 

3.3. Sunaudota veikloje   -46935,67           -46935,67 

3.4. Kiti nurašymai                 

4. Pergrupavimai (+/-)                 

5. Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) 

  440,63           440,63 

6. 
Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje 
                

7. 

Nemokamai arba už simbolinį atlygį 

gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma 

(iki perdavimo) 
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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) 

  440,63           440,63 

14. 
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje (1-6) 

  4106,28           4106,28 

        _______________________________         

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.       
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7. ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* 

 

Eil. 

Nr.  
Straipsniai Žemė 

Pastatai 

Infrastr

u-ktūros 

ir kiti 

statiniai 

Nekiln

o-

jamosi

os 

kultūr

os 

vertyb

ės 

Mašino

s ir 

įrengini

ai 

Trans-

porto 

priemon

ės 

Kilnoj

a-

mosios 

kultūr

os 

vertyb

ės 

Baldai 

ir 

biuro 

įranga 

Kitas ilgalaikis 

materialusis turtas 

Nebaig

ta 

statyba 

Išanks

ti-niai 

apmo-

kėjima

i 

Iš viso 
Gyven

a-mieji 

Kiti 

pastat

ai 

Kitos 

vertyb

ės 

Kitas 

ilgalaikis 

materialu

sis turtas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. 

Įsigijimo ar 

pasigaminimo 

savikaina 

ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje 

    
33804,

4 
    4460,74 

135501,

8 
  

31632,

48 
  22694,19     

228093,

65 

2.   

Įsigijimai per 

ataskaitinį 

laikotarpį 

(2.1+2.2) 

                3201   4186,29     7387,29 

2.1.           
pirkto turto 

įsigijimo 

savikaina 

                3201   4186,29     7387,29 

2.2.     

neatlygintinai 

gauto turto 

įsigijimo 

savikaina 

                            

3. 

Parduoto, perduoto ir  

nurašyto turto suma 

per ataskaitinį 

laikotarpį 

(3.1+3.2+3.3) 

                    -918,09     -918,09 
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3.1.     parduoto                             

3.2.     perduoto                             

3.3.     nurašyto                     -918,09     -918,09 

4.   
Pergrupavimai 

(+/-) 
                            

5. 

Įsigijimo ar 

pasigaminimo 

savikaina 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigoje (1+2-3+/-

4) 

    
33804,

4 
    4460,74 

135501,

8 
  

34833,

48 
  25962,39     

234562,

85 

6. 

Sukaupta 

nusidėvėjimo suma 

ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje 

X   

-

4492,8

6 

    -716,21 -11041,6   

-

23974,

33 

X -5885,37 X X 

-

46110,3

7 

7.   

Neatlygintinai 

gauto turto 

sukaupta 

nusidėvėjimo 

suma** 

 

X                 X   X X   

8.   

Apskaičiuota 

nusidėvėjimo 

suma per  

ataskaitinį 

laikotarpį 

 

X   
-

1498,2 
    -300,48 

-

15174,8

4 

  

-

3595,1

3 

X -2954,49 X X 
-

23523,1

4 

9.   

Sukaupta 

parduoto, 

perduoto ir 

nurašyto turto 

nusidėvėjimo 

suma 

(9.1+9.2+9.3) 

X                 X 918,09 X X 918,09 

9.1.     parduoto X                 X   X X   

9.2.     perduoto X                 X   X X   
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9.3.     nurašyto X                 X 918,09 X X 918,09 

10.   
Pergrupavimai 

(+/-) 
X                 X   X X   

11. 

Sukaupta 

nusidėvėjimo suma 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigoje (6+7+8-

9+/-10) 

X   

-

5991,0

6 

    
-

1016,69 

-

26216,4

4 

  

-

27569,

46 

X -7921,77 X X 

-

68715,4

2 

12. 

Nuvertėjimo suma 

ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje 

X                 X         

13.   

Neatlygintinai 

gauto turto 

sukaupta 

nuvertėjimo 

suma** 

X                 X         

14.   

Apskaičiuota 

nuvertėjimo suma 

per ataskaitinį 

laikotarpį  

X                 X         

15.   

Panaikinta 

nuvertėjimo suma 

per ataskaitinį 

laikotarpį 

X                 X         

16.   

Sukaupta 

parduoto, 

perduoto ir 

nurašyto turto 

nuvertėjimo suma 

(16.1+16.2+16.3) 

X                 X         

16.

1. 
    parduoto X                 X         

16.

2. 
    perduoto X                 X         

16.

3. 
    nurašyto X                 X         
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17.   
Pergrupavimai 

(+/-) 
X                 X         

18. 

Nuvertėjimo suma 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigoje (12+13+14 

-15-16+/-17)  

X                 X         

19. 

Tikroji vertė 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pradžioje*** 

 

  X X X   X X   X   X X X   

20. 

Neatlygintinai gauto 

turto iš kito subjekto 

sukauptos tikrosios 

vertės pokytis*** 

 

                            

21.   

Tikrosios vertės 

pasikeitimo per 

ataskaitinį 

laikotarpį suma 

(+/-) *** 

 

  X X X   X X   X   X X X   

22.   

Parduoto, 

perduoto ir 

nurašyto turto 

tikrosios vertės 

suma 

(22.1+22.2+22.3)

*** 

  X X X   X X   X   X X X   

22.

1. 
    parduoto***   X X X   X X   X   X X X   

22.

2. 
    perduoto***   X X X   X X   X   X X X   

22.

3. 
    nurašyto***   X X X   X X   X   X X X   

23.   
Pergrupavimai 

(+/-)*** 
  X X X   X X   X   X X X   
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24. 

Tikroji vertė 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigoje (19+20+/-

21-22+/-23)*** 

  X X X   X X   X   X X X   

25. 

Ilgalaikio 

materialiojo turto 

likutinė vertė 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigoje (5-11-18+ 

24) 

    
27813,

4 
    3444,05 

109285,

4 
  

7264,0

2 
  18040,62     

165847,

43 

26. 

Ilgalaikio 

materialiojo turto 

likutinė vertė 

ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje 

(1-6-12+19) 

    
29311,

6 
    3744,53 

124460,

2 
  

7658,1

5 
  16808,82     

181983,

28 

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi. 

**- Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki 

perdavimo. 
                  

***- Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir 

įsigijimo savikainos. 
              

            
 

                      

                                    

                      
       

 

8. NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* 
      

 

          PastabaP03     

Eil. 

Nr. 
Straipsniai 

Plėtros 

darbai 

Programinė 

įranga ir jos 
Kitas nematerialusis turtas 

Nebaigti projektai ir 

išankstiniai apmokėjimai 
Prestižas Iš viso 
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licencijos 

patentai ir 

kitos 

licencijos 

(išskyrus 

nurodytus 4 

stulpelyje) 

literatūros, 

mokslo ir 

meno 

kūriniai 

kitas 

nematerialusis 

turtas 

nebaigti 

projektai 

išankstiniai 

apmokėjimai 

1     2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina 

ataskaitinio laikotarpio pradžioje 

  4200,75 2890,4           7901,15 

2.   Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį                   

2.1. 

    

pirkto turto 

įsigijimo 

savikaina 

  

  

              

2.2. 

    

neatlygintinai 

gauto turto 

įsigijimo 

savikaina 

  

  

              

3. 
  

Parduoto, perduoto ir  nurašyto 

turto suma per ataskaitinį laikotarpį 

                  

3.1.     parduoto                   

3.2.     perduoto                   

3.3.     nurašyto                   

4.   Pergrupavimai (+/-)                     

5. 

Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-

3+/-4) 

  4200,75 2890,4           7091,15 

6. 
Sukaupta amortizacijos suma 

ataskaitinio laikotarpio pradžioje 
X 

-2527,45 -2386,18 
X   X X   

-

4913,63 

7. 
  

Neatlygintinai gauto turto sukaupta 

amortizacijos suma** 
X 

    
X   X X   

  

8. 
  

 Apskaičiuota amortizacijos suma 

per ataskaitinį laikotarpį 
X 

-860,80 -503,22 
X   X X   

-

1364,02 
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9. 
  

Sukaupta  parduoto,  perduoto ir 

nurašyto turto amortizacijos suma 
X 

    
X   X X   

  

9.1.     parduoto X     X   X X     

9.2.     perduoto X     X   X X     

9.3.     nurašyto X     X   X X     

10.   Pergrupavimai (+/-)   X     X   X X     

11. 

Sukaupta amortizacijos suma 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

(6+7+8-9+/-10) 

X 

-3388,25 -2889,40 

X   X X   
-

6277,65 

12. 
Nuvertėjimo suma ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje 

                  

13. 
  

Neatlygintinai gauto turto sukaupta 

nuvertėjimo suma** 

                  

14. 
  

Apskaičiuota nuvertėjimo suma per 

ataskaitinį laikotarpį 

                  

15. 
  

Panaikinta nuvertėjimo suma per 

ataskaitinį laikotarpį 

                  

16. 
  

Sukaupta parduoto, perduoto ir 

nurašyto turto nuvertėjimo suma 

                  

16.1.     parduoto                   

16.2.     perduoto                   

16.3.     nurašyto                   

17.   Pergrupavimai (+/-)                     

18. 

Nuvertėjimo suma ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-

16+/-17) 

                  

19. 

Nematerialiojo turto likutinė vertė 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-

18) 

  812,5 1,00           813,5 

20. 

Nematerialiojo turto likutinė vertė  

ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-

12) 

  1673,3 504,22           2177,52 

 * – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.                   

**– Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.             
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9. INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS 

                                                              Pastaba P10 

Eil. 

Nr. 
Straipsnio pavadinimas 

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio 

diena 

Paskutinė praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena 

iš viso 

tarp jų iš 

viešojo 

sektoriau

s 

subjektų 

tarp jų iš 

kontroliuojam

ų ir 

asocijuotųjų 

ne viešojo 

sektoriaus 

subjektų 

iš viso 

tarp jų iš 

viešojo 

sektoriau

s 

subjektų 

tarp jų iš 

kontroliuojam

ų ir 

asocijuotųjų 

ne viešojo 

sektoriaus 

subjektų 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Per vienus metus 

gautinų sumų įsigijimo 

savikaina, iš viso 

(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.

6) 

64515,5 33525,54   71480,6 27402,85   

 1.1. 
Gautinos finansavimo 

sumos  
            

1.2. 
Gautini mokesčiai ir 

socialinės įmokos  
            

1.2.1

. 
  Gautini mokesčiai             

1.2.2

. 
  

Gautinos socialinės 

įmokos 
            

1.3. 

Gautinos sumos už turto 

naudojimą, parduotas 

prekes, turtą, paslaugas  
6082,77 12,18   1801,1     

1.3.1

. 
  

Gautinos sumos už 

turto naudojimą 
343,47     142,56     

1.3.2

. 
  

Gautinos sumos už 

parduotas prekes 
            

1.3.3

. 
  

Gautinos sumos už 

suteiktas paslaugas 
5739,3 12,18   1658,54     

1.3.4

. 
  

Gautinos sumos už 

parduotą ilgalaikį 

turtą 

            

1.3.5

. 
  Kitos             

1.4. 

Gautinos sumos už 

konfiskuotą turtą, baudos 

ir kitos netesybos 
            

1.5. 
Sukauptos gautinos 

sumos 
58432,7 33513,36   69679,5 27402,85   

1.5.1

. 
  Iš biudžeto       

27402,8

5 
27402,85   

1.5.2

. 
  Kitos 

58432,7

3 
33513,36   

42276,6

5 
    

1.6. Kitos gautinos sumos             

2. 

Per vienus metus 

gautinų sumų 

nuvertėjimas 

ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje 

            

3. 

Per vienus metus 

gautinų sumų balansinė 

vertė (1-2) 

64515,5 33525,54   71480,6 27402,85   



 

 

10. INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS 
                                                                                       Pastaba P11 

Eil. 

Nr. 
Straipsnio pavadinimas 

Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena 

Paskutinė praėjusio 

ataskaitinio laikotarpio 

diena 

iš viso 
biudžeto 

asignavimai 
iš viso 

biudžeto 

asignavimai 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant 

Europos Sąjungos finansinę paramą) 

(1.1+1.2+1.3+1.4–1.5+1.6) 

50391,68   
 

 
  

1.1.   Pinigai bankų sąskaitose 46090,31   
 

  

1.2.   Pinigai kasoje          

1.3.   Pinigai kelyje          

1.4.   Pinigai įšaldytose sąskaitose         

1.5.   Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas         

1.6.   Pinigų ekvivalentai         

2. 
Pinigai iš savivaldybės biudžeto 

(2.1+2.2+2.3+2.4–2.5+2.6) 
     15,01   

2.1.    Pinigai bankų sąskaitose      15,01   

2.2.    Pinigai kasoje          

2.3.    Pinigai kelyje          

2.4.    Pinigai įšaldytose sąskaitose         

2.5.   Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas         

2.6.   Pinigų ekvivalentai         

3.  
Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių 

(3.1+3.2+3.3+3.4–3.5+3.6+3.7) 
    43978,97   

3.1.    Pinigai bankų sąskaitose  4301,37   43978,97   

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 

mėnesių  
        

3.7.    Kiti pinigų ekvivalentai          

4. Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) 50391,68   44411,98   

5.  Iš jų išteklių fondų lėšos          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11. INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS 

     
Pastaba P17 

Eil. 

Nr. 
Straipsnio pavadinimas 

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 
Paskutinė praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena 

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 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo 

sumos 
            

2.  Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai             

3. Tiekėjams mokėtinos sumos 1673,26     893,2 270,93   

4. Sukauptos mokėtinos sumos 58432,7 1439,32   68786,3     

 

4.1. 
  Sukauptos finansavimo sąnaudos             

 

4.2. 
  Sukauptos atostoginių sąnaudos 56993,4     68786,3     

4.3.   Kitos sukauptos sąnaudos             

4.4.    Kitos sukauptos mokėtinos sumos 1439,32 1439,32         

5. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 333,76     704,2 281,46   

5.1.   Mokėtini veiklos mokesčiai             

5.2.   Gauti išankstiniai apmokėjimai             

5.3.    Kitos mokėtinos sumos 333,76     704,2 281,46   

6. 
Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė 

vertė (1+2+3+4+5) 
60439,8 1439,32   70383,7 552,39   
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12. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

          
Pastabos  P12 

 

Ei

l. 

N

r. 

Finansavi

mo sumos 

Finansavi

mo sumų 

likutis 

ataskaitin

io 

laikotarpi

o 

pradžioje 

Per ataskaitinį laikotarpį 2016-01-01_2016-12-31 

Finansavi

mo sumų 

likutis 

ataskaitin

io 

laikotarpi

o 

pabaigoje 

 

Finansavi

mo sumos 

(gautos), 

išskyrus 

neatlyginti

nai gautą 

turtą  

Finansavim

o sumų 

pergrupavi

mas
*
  

Neatlyginti

nai gautas 

turtas 

Perduot

a 

kitiems 

viešojo 

sektoria

us 

subjekta

ms 

Finansavi

mo sumų 

sumažėji

mas dėl 

turto 

pardavim

o 

Finansavi

mo sumų 

sumažėji

mas dėl jų 

panaudoji

mo savo 

veiklai 

Finansavi

mo sumų 

sumažėji

mas dėl 

jų 

perdavim

o ne 

viešojo 

sektoriau

s 

subjekta

ms 

Finansavi

mo sumos 

(grąžintos

) 

 

Finansavi

mo sumų 

(gautinų) 

pasikeiti

mas 

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

1. 

Iš 

valstybės 

biudžeto 

(išskyrus 

valstybės 

biudžeto 

asignavim

ų dalį, 

gautą  iš 

Europos 

Sąjungos, 

užsienio 

valstybių 

ir 

tarptautini

ų 

organizaci

jų): 

1492,56 400763,51         
-

400900,24 
      1355,83 

1. nepiniginia 1492,56 7,08 1492,56       -143,81       1355,83 
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1. m turtui 

įsigyti 

1.

2. 

kitoms 

išlaidoms 

kompensuo

ti 

  400756,43 -1492,56       
-

400756,43 
        

2. 

Iš 

savivaldyb

ės 

biudžeto 

(išskyrus  

savivaldyb

ės 

biudžeto 

asignavim

ų  dalį, 

gautą  iš 

Europos 

Sąjungos, 

užsienio 

valstybių 

ir 

tarptautini

ų 

organizaci

jų): 

  329264,68         
-

328898,95 
      2552,5 

2.

1. 

nepiniginia

m turtui 

įsigyti 

2171,76 28670,18 40268,58       -28289,44       2552,5 

2.

2. 

kitoms 

išlaidoms 

kompensuo

ti 

15,01 300594,5 -40268,58       
-

300609,51 
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3. 

Iš Europos 

Sąjungos, 

užsienio 

valstybių 

ir 

tarptautini

ų 

organizaci

jų 

(finansavi

mo sumų 

dalis, kuri 

gaunama 

iš Europos 

Sąjungos, 

neįskaitan

t 

finansavi

mo sumų 

iš 

valstybės 

ar 

savivaldyb

ės 

biudžetų 

ES  

projektam

s 

finansuoti)

: 

108667,48 120332,87         -89986,45       139013,9 

3.

1. 

nepiniginia

m turtui 

įsigyti 

108667,48           -15879,52       92787,96 

3.

2. 

kitoms 

išlaidoms 

kompensuo

  120332,87         -74106,93       46225,94 
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ti 

4. 
Iš kitų 

šaltinių: 
36153,39 19966,43         -28760,91       27358,91 

4.

1. 

nepiniginia

m turtui 

įsigyti 

35841,44 3694,81         -12570,49       26965,76 

4.

2. 

kitoms 

išlaidoms 

kompensuo

ti 

311,95 16271,62         -16190,42       393,15 

5. 

Iš viso 

finansavi

mo sumų 

148500,2 870327,49         
-

848546,55 
      170281,14 

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su 

finansavimo sumomis 



 

 

13. ILGALAIKIAI FINANSINĖS NUOMOS ĮSIPAREIGOJIMAI IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ 

DALIS 

 

 
 
Pastaba P13,P14 

  

Paskutinė 

ataskaitinio 

laikotarpio diena 

Paskutinė praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena 

1 2 3 

Ilgalaikių finansinės nuomos 

įsipareigojimų einamųjų metų dalis 

5133,24 5133,24 

Ilgalaikiai finansinės nuomos 

įsipareigojimai 

5561,12 10694,36 

Ilgalaikių finansinės nuomos 

įsipareigojimų iš viso 

10694,36 15827,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

14. KITOS PAJAMOS 

 Pastabos P21 
 

 

Eil. Nr. Straipsniai * 
Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

 

1 2 3 4 

 
1 Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos 87548,71 77567,02 

 
1.1 Pajamos iš rinkliavų     

 
1.2 Pajamos iš administracinių baudų     

 
1.3 Pajamos iš dividendų     

 
1.4 Pajamos iš atsargų pardavimo     

 
1.5 Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas     

 
1.6 Suteiktų paslaugų pajamos** 87548,71 77567,02 

 
1.6.1 Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos 87548,71 77567,02 

 
1.6.2 Nuomos pajamos (pagrindinė veikla)     

 
1.7 Kitos     

 
2. Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos     

 
3 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 87548,71 77567,02 

     

  
*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste. 

  

  
**Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, ji suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15. AUDITAS 

 

 

 Vadovaudamiesi LR Viešųjų pirkimų įstatymu bei VšĮ Raseinių socialinių paslaugų 

centro direktoriaus 2015 m. sausio 9 dieną patvirtintomis ir Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS) paskelbtomis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, 

2016 m. lapkričio 18 d. buvo įsigytos mažos vertės pirkimo, vykdyto apklausos raštu būdu, audito 

paslaugos.  

 Iš trijų pasiūlymus pateikusių tiekėjų, pirkimą laimėjo UAB „Auditas“, nes jų 

pasiūlymas atitiko apklausos sąlygas ir pasiūlyta kaina buvo mažiausia.  

2016 m. atlikto Centre audito išvada ir ataskaita pateikiamos prieduose Nr. 1 ir Nr. 2. 
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Priedas Nr. 1 
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Priedas Nr. 2 



46 

 



47 

 



48 

 

 


