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I. BENDROJI DALIS 

 

Ţuvinto biosferos rezervato direkcija (toliau – Direkcija) yra biudţetinė įstaiga, 

finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės iţdo, kodas 190741384. 

Adresas: Kampelių g., 10, Aleknonių  kaimas, Alytaus rajonas. 

Direkcijos pagrindinė veikla – Gamtos rezervatų ir draustinių veikla, kodas (EVRK) 

925330.            

Direkcija dirbdama vadovaujasi Lietuvos respublikos Aplinkos apsaugos įstatymu, 

Saugomų teritorijų įstatymu, Teritorijų planavimo įstatymu, Miškų įstatymu, Biudţetinių įstaigų 

įstatymu ir kitais įstatymais, Specialiosiomis ţemės ir miško naudojimo sąlygomis, Ţuvinto 

biosferos rezervato nuostatais, kitais teisės aktais, aplinkos ministro bei Tarnybos direktoriaus 

įsakymais ir šiais nuostatais, Ţuvinto biosferos rezervato ir jo zonų ribų planu, tvarkymo planu. 

Direkcija yra juridinis asmuo, turintis antspaudą su Tarnybos bei Direkcijos 

pavadinimais, biudţetinių ir nebiudţetinių lėšų sąskaitas banke.  

 Direkcijos būstinė: Kampelių g. 10, Aleknonių km., Simno sen., LT- 64301, Alytaus r. 

 Šie nuostatai reglamentuoja Direkcijos veiklą, nustato jos tikslus ir funkcijas, teises ir 

pareigas, Direkcijos struktūrą ir darbo organizavimą. 

 Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre Ţuvinto biosferos rezervato direkcija 

įregistruota 1999 m. gruodţio  01 d. , paţymėjimas Nr.043381, išduotas 2005 m. balandţio  13 d. 

 Direkcijos būstinė :Kampelių g.10,  Aleknonių  kaimas, Alytaus rajonas. 

Direkcija turi informacinį centrą tuo pačiu adresu. Struktūrinių padalinių direkcijoje 

nėra. 

Direkcijos nuostatai ( aktuali redakcija patvirtinta 2003 m. geguţės 26 d. Valstybinės 

saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorės įsakymu Nr.49 reglamentuoja 

direkcijos veiklą, nustato jos tikslus ir funkcijas, teises ir pareigas, direkcijos struktūrą ir darbo 

organizavimą. 

Direkcijos tikslas – uţtikrinti tarptautinės biosferos pokyčių stebėsenos (monitoringo) 

įgyvendinimą, gamtosaugos eksperimentų vykdymą bei gamtinių kompleksų apsaugą biosferos 

rezervate. 

 Direkcijos funkcijos: organizuoti gamtinės ekosistemos stabilumo ir biotos 

komponentų, iš jų Ţuvinto pelkinio komplekso, Ţaltyčio eţero, vandens paukščių perėjimo ir 

apsistojimo migracijų metu vietų juose, etaloninių drėgnų plačialapių miškų bendrijų Buktos miško 

masyve, retųjų augalų ir pievų bendrijų, pelkių ir pievų paukščių, išlikusios Amalvo pelkės ir eţero 

išsaugojimo darbus; organizuoti ir koordinuoti biosferos rezervato gamtinius tyrimus ir stebėjimus 

pagal Tarnybos patvirtintą programą, kaupti informaciją apie gamtinės aplinkos komponentų būklę 

ir pokyčius;   sudaryti sąlygas taikomiesiems moksliniams tyrimams vykdyti gamtos apsaugos 

srityje;   prognozuoti gamtinių ekosistemų pokyčius; analizuoti ţmogaus veiklos poveikį 

natūralioms ekosistemoms; organizuoti sunaikintų ir paţeistų gamtinių kompleksų ir objektų 

(vertybių) atkūrimą; organizuoti biosferos rezervato gamtinių ekosistemų apsaugos programų, 

gamtotvarkos planų ir projektų rengimą ir jų įgyvendinimą; uţtikrinti Ţuvinto biosferos rezervato 

tvarkymo plano (planavimo schemos) laikymąsi; organizuoti informacinės sistemos kūrimą, gamtos 

ekspozicijų įrengimą; vykdyti ekologinį švietimą ir mokymą, propaguoti gamtos apsaugos idėjas;  

informuoti valstybės, savivaldybės institucijas, nevalstybines organizacijas ir visuomenę apie 

biosferos rezervato būklę, rengiamas aplinkosaugos programas; pagal kompetenciją bendradarbiauti 



 

 

 

 

su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Aplinkos ministerija), jai pavaldţiomis 

institucijomis, Alytaus ir Marijampolės rajonų savivaldybėmis bei Alytaus ir Marijampolės 

apskričių viršininkų administracijomis, mokslo bei mokymo įstaigomis bei kitomis valstybės, 

savivaldybės institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis; pagal kompetenciją palaikyti ryšius 

su atitinkamomis uţsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis; vykdyti 

biosferos rezervato prieţiūrą, pagal kompetenciją vykdyti fizinių ir juridinių asmenų ūkinės veiklos 

kontrolę; vykdyti kitas Aplinkos ministerijos ir (ar) Tarnybos pavestas funkcijas. 

 Direkcijoje pagal patvirtintą pareigybių sąrašą yra12 etatų: 7 valstybės tarnautojų 

(direktorius, 4 specialistai, ir 1 vyriausiasis specialistas, 2 vyresnysis specialistas, sk. vedėjo etatas)  

ir 3 pagal sutartis dirbantys darbuotojai. Ataskaitiniu laikotarpiu neuţimti 2 etatai( dėl finansavimo 

trūkumo). Darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs direktoriui. 

. 



 

 

 

 

I. APSKAITOS POLITIKA 

Finansinių ataskaitų rengimo pagrindas 

 Direkcijos buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis VSTT buhalterinės apskaitos 

įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais. 

 Direkcijos buhalterinę apskaitą tvarko vyriausiasis buhalteris. 

 Direkcijos buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis 

bendraisiais apskaitos principais: periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, 

atsargumo, neutralumo ir turinio svarbos. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Ţin., 2001, Nr.99-

3515; 2008, Nr.82-3236) 7 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. 

birţelio 16 d. įsakymu Nr.1K-190 „ Dėl finansų ministro 2008 m. gruodţio 22 d. įsakymo Nr.1K-

455 „ Dėl privalomojo bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo“ pakeitimo (Ţin., 2009, Nr.74-3020), 

2009 m. pabaigoje Direkcijoje patvirtintas  Bendrasis sąskaitų planas, 2010 m. balandţio 27 d. 

direktoriaus įsakymu Nr.14-V patvirtintas Individualus Ţuvinto biosferos rezervato direkcijos 

sąskaitų planas. 

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Ţin., 2001, Nr. 

99-3515; 2008, Nr.82-3236) 9 straipsnio 2 dalimi parengta  ir  direktoriaus įsakymu Nr. 77-V 2009 

m. gruodţio 30 d. patvirtinta Apskaitos politika, siekiant uţtikrinti, kad Direkcijos finansinė būklė , 

finansavimas, gaunamos pajamos ir patiriamos sąnaudos būtų tiksliai ir teisingai parodytos 

finansinėje apskaitoje ir ataskaitose, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai bei 

VSAFAS nuostatos. 

 2013 metų  finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo (Ţin., 2007, Nr.77-3046 ; 2008, Nr.137-5370)  32 

straipsnio 1 punktu ; 1-uoju VSAFAS „Informacijios pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje, 2-

uoju VSAFAS „ Finansinės būklės ataskaita“, 3- iuoju VSAFAS „ Veiklos rezultatų ataskaita“ ir 

kitais metinės finansinės atskaitomybės rengimą reglamentuojančiais VSAFAS. 

Direkcijos veikla 2013 m. finansuojama pagal – Biologinės įvairovės apsauga, 

kraštovaizdţio tvarkymas ir išsaugojimas 1.032, ir spec. programa Biologinės įvairovės apsauga 

kraštovaizdţio tvarkymas ir išsaugojimas 1.032, Aplinkos apsaugos rėmimo programą 2.33 ir 

Alytaus rajono savivaldybės. Per laikotarpį nuo paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos 

iki metinio  finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo dienos reikšmingų įvykių, kurie ataskaitiniu 

laikotarpiu ar ateityje galėtų turėti įtakos Direkcijos veiklai , nebuvo. 

 

Minimalios apskaitos politikos nuostatos 

Nematerialusis  turtas 

 Nematerialusis turtas yra pripaţįstamas, jei atitinka iš įterpti Nematerialusis turtas“ 

pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. 

 Nematerialusis turtas pirminio pripaţinimo metu apskaitoje yra registruojamas 

įsigijimo savikaina. 

 Išankstiniai mokėjimai uţ nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami išankstinių 

mokėjimų uţ  nematerialųjį  turtą sąskaitoje. 

Viso Direkcijos nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas.  

 Finansinėse ataskaitose yra rodoma įsigijimo savikaina , atėmus sukauptą amortizacijos 

ir nuvertėjimo ( jei jis yra) sumą. 

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą 

nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. 

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birţelio 10 d. Nutarimo 

Nr.564 „ Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto 

nusidėvėjimo ( amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus 

subjektams patvirtinimo“ ( Ţin., 2009, Nr.72-2921) 3 punktu direktoriaus 2010 m. sausio 18 d. 

įsakymu Nr. 2-V  patvirtintas Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir nustatyti 

amortizacijos normatyvai. 



 

 

 

 

Ilgalaikis materialusis turtas 

  Ilgalaikis materialusis turtas pripaţįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka 

ilgalaikio matereialiojo turto sąvoką ir 12 – ajame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto 

pripaţinimo kriterijus. 

 Ilgalaikis materialus turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas 

VSAFAS. 

 Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripaţinimo momentu apskaitoje 

registruojamas įsigijimo savikaina , pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus, kaip nurodyta 

Direkcijos ilgalaikio materialiojo turto tvarkos apraše. 

 Išankstiniai mokėjimai uţ ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam 

skirtoje išankstinių mokėjimų uţ ilgalaikį materialųjį turtą sąskaitoje. 

 Po pirminio pripaţinimo ilgalaikis materialusis turtas ( išskyrus ţemę ir kultūros 

vertybes) finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir 

nuvertėjimo ( jei jis yra) sumą.  Patikėjimo teise valdomų ţemės ir kultūros vertybių direkcija 

neturi. 

 Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto 

naudingo tarnavimo laiką.  

 Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą 

(tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyus.  

  

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą 

(tiesinį) pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus teisės aktų 

nustatyta tvarka  

Ilgalaikio materialaus turto grupės ir jų nusidėvėjimo normatyvai 
1 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Ilgalaikio materialusis turto grupės pavadinimas 

Turto nusidėvėjimo 

normatyvai (metais) 

1. Pastatai  

1.1  Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir  daugiau plytų storio, 

gelţbetono; perdiangiami ir denginiai-gelţbetoniniai ir betoniniai);  

90 

1.2 Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, 

betono, lengvų šlako blokų perdengimai ir denginiai – gelţbetoniniai, 

betoniniai arba mediniai 

50 

2. Infrastruktūros ir kiti statiniai  

2.1. Betoniniai, gelţbetoniai, akmens 50 

2.2. Metaliniai 15 

2.3    Mediniai 7 

    Kiti statiniai 5 

3. Mašinos ir įrenginiai  

3.1. Mašinos ir įrenginiai 5   

4. Transporto priemonės  

4.1. Lengvieji automobiliai ir jų priekabos 6 

5. Baldai ir biuro įranga  

5.1 Baldai  6 

5.2 Kompiuteriai ir jų įranga 5 

5.3 Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 5 

5.4. Kita biuro įranga 5 

 

 



 

 

 

 

 Kai turtas  nurašomas ar parduodamas aukcione, jo įsigijimo savikaina, sukaupto 

nusidėvėjimo ir ,jei yra , nuvertėjimo sumos , nurašomos. 

 

Atsargos 

Atsargų apskaita direkcijoje tvarkoma pirminio pripaţinimo metu atsargos įvertinamos 

įsigijimo ( pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas- įsigijimo ar pasigaminimo 

savikaina ar grynaja galimo realizavimo verte, atsiţvelgiant į tai, kuri iš jų maţesnė. 

 Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, 

Direkcija taiko konkrečių kainų būdą. 

 Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti 

ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. 

 Naudojamo ūkinio inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita pagal materialiai atsakingus 

asmenis kontrolės tikslais  tvarkoma nebalansinėje sąskaitoje. 

 

Finansinis turtas 

 Direkcijoje finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį. 

 Ilgalaikiam finansiniam turtui priskiriama : 

1. po vienerių metų gautinos sumos; 

2. kitas ilgalaikis finansinis turtas 

 Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama : 

1. per vienerius metus gautinos sumos; 

2. pinigai; 

3 kitas trumpalaikis finansinis turtas. 

 

Gautinos sumos 

Gautinos sumos pirminio pripaţinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. 

 Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose rodomos amortizuota savikaina, atėmus 

nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos- įsigijimo savikaina , atėmus nuvertėjimo 

nuostolius. 

Finansavimo sumos 

Finansavimo sumos – Direkcijos iš valstybės iţdo, Europos sąjungos, Lietuvos ir 

uţsienio paramos fondų , savivaldybių , darbo birţos  gauti arba gautini pinigai arba kitas  turtas, 

skirti Direkcijos nuostatuose apibrėţtiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms 

programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir Direkcijos gautus arba gautinus pinigus ir 

kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą.  

 Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į : finansavimo sumas nepiniginiam turtui 

įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. 

 Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba uţ 

simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą.  

 Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpuio 

išlaidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis , skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, 

yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti. 

 Gautos ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripaţįstamos finansavimo 

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

 

Finansiniai įsipareigojimai 

Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti „Finansinis 

turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėţtieji įsipareigojimai, 

neapibrėţtasis turtas ir įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“, 19-ajame VSAFAS „Nuoma, 

finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ ir 24-ajame VSAFAS „Išmokos 

darbuotojams ir pensijų planai“. 



 

 

 

 

Direkcijos visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ( ilgalaikiai 

atidėjiniai, ilgalaikės finansinės skolos, kiti ilgalaikiai įsipareigojimai)  ir trumpalaikius ( ilgalaikių 

atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjinia; trumpalaikės finansinės skolos; pervestnos 

sumos į biudţetus; mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla; kiti trumpalaikiai finansiniai 

įsipareigojimai). 

Pirminio pripaţinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. 

 

Pajamos 

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripaţįstamos tuo 

pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. 

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripaţįstamos, kai tikėtina, kad Direkcija gaus 

su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai Direkcija 

gali patikimai įvertinti su pajamų gavimu susijusias sąnaudas. Pardavimų ir paslaugų pajamos 

registruojamos kartus su PVM , atėmus suteiktas nuolaidas. 

Pajamomis laikoma tik pačios Direkcijos gaunama ekonominė nauda. Direkcijos 

pajamomis nepripaţįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, nes tai nėra Direkcijos 

gaunama ekonominė nauda. Direkcija yra atsakinga uţ tam tiktų sumų administravimą ir surinkimą 

( pvz. baudos uţ administracinės teisės paţeidimus), tačiau teisės aktų nustatyta tvarka privalo 

pervesti surinktas sumas į Aplinkos ministerijos biudţetą ir neturi teisės šių sumų ar jų dalies 

atgauti tą patį ar vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais. Tokios sumos registruojamos kaip gautinos ir 

mokėtinos sumos. 

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį 

laikotarpį, kurį yra uţdirbamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. 

 

Sąnaudos 

Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti „Sąnaudos“. Sąnaudų, 

susijusių su turtu, finansavimo sumomis ir įsipareigojimais, apskaitos principai nustatyti jų apskaitą 

reglamentuojančiuose VSAFAS.  

Sąnaudos apskaitoje pripaţįstamos tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uţdirbamos su jomis 

susijusios pajamos, neatsiţvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį 

laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uţdirbimu ir jos neduos 

ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripaţįstamos sąnaudomis 

tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. 

Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma.  

 

Sandoriai uţsienio valiuta 

Sandorių uţsienio valiuta apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 21-ajame 

VSAFAS „Sandoriai uţsienio valiuta“. 

 Sandoriai uţsienio valiuta pirminio pripaţinimo metu registruojami apskaitoje pagal 

sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą uţsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš 

sandorių uţsienio valiuta bei iš uţsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių 

perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ar sąnaudų 

sąskaitose.  

Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos 

Lietuvos banko skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir uţsienio valiutos santykį.  

Sandorių uţsienio valiuta Direkcija ataskaitiniu laikotarpiu neturėjo. 

 

Tarpusavio uţskaitos 

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turto ir įsipareigojimų, taip pat pajamų ir sąnaudų 

tarpusavio uţskaita negalima, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios 

uţskaitos (pvz., dėl draudiminio įvykio patirtų sąnaudų uţskaita atliekama su gauta draudimo 

išmoka). 



 

 

 

 

Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius 

rezultatus. 

Informacijos grupavimas pagal segmentus 

Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 

25-ajame VSAFAS „Segmentai“. 

Direkcija  tvarko  veiklos apskaitą  pagal segmentus. Segmentai – Direkcijos 

pagrindinės veiklos dalys pagal atliekamas valstybės funkcijas, apimančios vienarūšes teikiamas 

viešasias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją.  Direkcijos veikla priskiriama Aplinkos 

apsaugos segmentui. 



III. PASTABOS 

1. PASTABA. Nematerialusis turtas 
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* 

                          

Eil. 

Nr. 
Straipsniai 

Plėtros 

darbai 

Programinė 

įranga ir 

jos 

licencijos 

Kitas nematerialusis turtas 

Nebaigti projektai ir 

išankstiniai 

apmokėjimai 

Prestiţas Iš viso 

patentai ir 

kitos 

licencijos 

(išskyrus 

nurodytus 

4 

stulpelyje) 

literatūros, 

mokslo ir 

meno 

kūriniai 

kitas 

nematerialusis 

turtas 

nebaigti 

projektai 

išankstinia

i 

apmokėji

mai 

1     2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pradţioje 

  1298,00   14822,00    16120,00 

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 

  -1298,00       -1298,00 

3.1.     parduoto           

3.2.     perduoto           

3.3.     nurašyto   -1298       -1298,00 

4.  Pergrupavimai (+/-)      -6007,00    -6007,00 

5. 
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 

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

          

6. 
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio 

laikotarpio pradţioje 
X 

  
X 8815,00 X X  

8815,00 

7. 
  

Neatlygintinai gauto turto sukaupta 

amortizacijos suma** 
X 

-1298,00  
X -14822,00 X X  

-

16120,00 

8.  Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį 

laikotarpį 
X 

  
X  X X  

 



 

 

 

 

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 

1298,00  
X  X X  

1298,00 

12. 
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 

pradţioje 

          

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   1298,00       1298,00 

17.  Pergrupavimai (+/-)      6007,00    6007,00 

18. Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17) 

     -8815,00    -8815,00 

19. 
Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (5-11-18) 

  0   0    0 

20. 
Nematerialiojo turto likutinė vertė  ataskaitinio 

laikotarpio pradţioje (1-6-12) 

  0   0    0 

 * – Paţymėti ataskaitos laukai nepildomi.                   

**– Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.             

  



Direkcija turi nematerialiame turte programinę įrangą, hidrometrinio skydo įrengimą ir 

ŢBR tinklapio sukūrimą.  

Nematerialiojo turto vienetų, kurių naudingo tarnavimo laikas neribotas direkcija neturi. 

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal grupes pasikeitimą per 

2013 m. pateikta pagal 13-ojo VSAFAS standarto 1 priede nustatytą formą. 

Direkcijos nematerialiojo turto apskaitoje nėra turto nuvertėjimo. 

Duomenys apie visiškai amortizuotą ilgalaikį nematerialų turtą, tačiau dar naudojamas 

veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina,  pateikiami  2 lentelėje.  

 

Nematerialiojo turto įsigijimo savikaina, (sumos litais) 
2 lentelė 

Ataskaitinis laikotarpis 

2013 m. 

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 

2012 m. 

1298,00 16120,00 

 

Programinė įranga yra visiškai amortizuota likutinė vertė lygi 0, tačiau vis dar yra 

naudojama veikloje,  kurios įsigijimo savikaina yra 1298,00 Lt. 

Turto, kurio kontrolė riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, uţstatyto kaip įsipareigojimų 

įvykdymų garantija, ir turto, kuris nebenaudojamas Direkcijos veikloje, nėra. 

Naujo turto, įsigyto perduoti, ir patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto, 

Direkcijoje nėra. 

 

 



1. PASTABA. Ilgalaikis materialusis turtas. 

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* 

                                  

Eil. 

Nr.  
Straipsniai 

Ţe

mė 

Pastatai 

Infrastruktūr

os ir kiti 

statiniai 

Neki

ln. 

kult.

vert

ybės 

Mašinos ir 

įrenginiai 

Transporto 

priemonės 

Kilnoja

mosios 

kultūros 

vertybės 

Baldai ir 

biuro 

įranga 

Kitas ilgalaikis 

materialusis turtas 
Nebaigt

a 

statyba 

Išanks

ti-niai 

apmo-

kėjima

i 

Iš viso 

Gyve-
namieji 

Kiti pastatai 
Kitos 

vertybės 

Kitas 

ilgalaikis 

materialusis 

turtas 

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

1. 

Įsigijimo ar 

pasigaminimo savikaina 

ataskaitinio laikotarpio 

pradţioje 

  51572,00 3713230,00 1279531,00  351147,00 190756,00  143720,00  89456,00   5819412,00 

2.   

Įsigijimai per 

ataskaitinį laikotarpį 

(2.1+2.2) 

      26950,00   736958,00 592813,01   9044,04    2495,65     1368260,70 

2.1.           
pirkto turto 

įsigijimo savikaina 
       26950,00    682552,74     9044,04    2495,65    1028382,43 

2.2.     

neatlygintinai 

gauto turto 

įsigijimo savikaina 

          54405,26 285473,01             339878,27 

3. 

Parduoto, perduoto ir  

nurašyto turto suma per 

ataskaitinį laikotarpį 

(3.1+3.2+3.3) 

     -396051,05    -1724,00     -12958,00         -410733,05 

3.1.     parduoto                         

3.2.     perduoto      -396051,05                  -396051,05 

3.3.     nurašyto          -1724,00     -12958,00         -14682,00 

4.   Pergrupavimai (+/-)      6007,00            -5184,90    822,10 

5. 

Įsigijimo ar 

pasigaminimo savikaina 

ataskaitinio laikotarpio 

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

  51572,00 3713230,00 916436,95   1086381,00 783569,01   139806,04   86766,75 0   6777761,75 

6. 

Sukaupta nusidėvėjimo 

suma ataskaitinio 

laikotarpio pradţioje 

X -32787,00 -738205,00 -645341,00   -262673,00 -182983,00   -103872,00 X  -30676,00 X X -1996537,00 

7.   

Neatlygintinai gauto 

turto sukaupta 

nusidėvėjimo suma** 
X               X  X X  



 

 

 

 

8.   

Apskaičiuota 

nusidėvėjimo suma 

per  ataskaitinį 

laikotarpį 

X -439,00  -149646,00 -204757,65   -51424,00 -33464,01   -13127,04 X -5765,30 X X -458623,00 

9.   

Sukaupta parduoto, 

perduoto ir nurašyto 

turto nusidėvėjimo 

suma (9.1+9.2+9.3) 

X    145218,70    1724,00     12958,00 X   X X 159900,70 

9.1.     parduoto X               X   X X   

9.2.     perduoto X    145218,70           X   X X 145218,70 

9.3.     nurašyto X          1724,00     12958,00 X   X X 14682,00 

10.   Pergrupavimai (+/-) X    -6007,00        X -5182,45 X X -11189,45 

11. 

Sukaupta nusidėvėjimo 

suma ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje 

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

X -33226,00 -887851,00 -710886,95   -312373,00 -216447,01   -104041,04 X -41623,75 X X -2306448,75 

12. 

Nuvertėjimo suma 

ataskaitinio laikotarpio 

pradţioje 

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         

17.   Pergrupavimai (+/-) X                 X         



 

 

 

 

18. 

Nuvertėjimo suma 

ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje (12+13+14 -

15-16+/-17)  

X                 X         

19. 

Tikroji vertė 

ataskaitinio laikotarpio 

pradţioje  

  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   

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) 

  18346,00 2825379,00 205550,00  774008,00 567122,00  35765,00  45143,00   4471313,00 

26. 

Ilgalaikio materialiojo 

turto likutinė vertė 

ataskaitinio laikotarpio 

pradţioje (1-6-12+19) 

  18785,00 2975025,00 634190,00   88474,00 7773,00   39848,00   58780,00    3822875,00 

* - Paţymėti ataskaitos laukai nepildomi.                           
**- Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo. 
Direkcija turi nenudėvėto ilgalaikio materialiojo turto, joms yra nustatytas naudingo tarnavimo laikas. Duomenys apie ilgalaikio materialiojo turto grupes, pateikiami 1 lentelėje. 

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per 2013 m. pateikta pagal 12-ojo VSAFAS standarto 1 priede nustatytą 

formą. 

Direkcijoje yra turto kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas direkcijos veikloje. 

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai ir turto, uţskaityto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija ministerijos nėra  



.3. PASTABA. Atsargos. 

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* 
                   

Eil. 

Nr. 
Straipsniai 

Strateginės ir 

neliečiamosios 

atsargos 

Medţiagos, 

ţaliavos 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 pradţioje 

  

3989,00          3989,00 

2. Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: 

(2.1+2.2) 

  

64131,00 

     

64131,00 

2.1. įsigyto turto įsigijimo savikaina   64131,00      64131,00 

2.2. nemokamai gautų atsargų įsigijimo 

savikaina 

  

 

      

3. Atsargų sumaţėjimas per ataskaitinį 

laikotarpį  (3.1+3.2+3.3+3.4) 

  

61050,00 

   

  61050,00 

3.1. Parduota          

3.2. Perleista (paskirstyta)          

3.3. Sunaudota veikloje   61050,00      61050,00 

3.4. Kiti nurašymai          

4. Pergrupavimai (+/-)          

5. Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio 

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

         

6. 
Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio 

laikotarpio pradţioje 
         

7. 

Nemokamai arba uţ simbolinį atlygį 

gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma 

(iki perdavimo) 

                

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) 

  7070,00 

 

         7070,00 

14. 
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pradţioje (1-6) 

  3989,00          3989,00 

                

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.       

 

 

Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes ir jų pasikeitimą per 2013 m. pateikta pagal 8-ojo VSAFAS standarto 1 priede 

nustatytą formą. 

Direkcijoje nebuvo sumaţinta atsargų vertė ir atkurta sumaţinta atsargų vertė. 

Direkcijoje nėra trečiųjų asmenų laikomų atsargų ir neturi ilgalaikio materialiojo ir biologinio turto, skirto parduoti. 



4. PASTABA. Išankstiniai apmokėjimai. 

 

Informacija apie išankstinius apmokėjimus 2013 m. gruodţio 31 d. pateikta pagal 6-ojo VSAFAS 

standarto 6 priede nustatytą formą. 

Išankstiniai apmokėjimai 123,00 Lt susidarė pagal debetinę sutartį apmokėjimas uţ kurą 

šildymui. Duomenys apie ateinančio laikotarpio sąnaudų balansinę vertę 2013 m. gruodţio 31 d. 

pateikiami 3 lentelėje. 

Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 
3 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Ateinančio laikotarpio sąnaudų pavadinimas 

Balansinė vertė, Lt 

1. Transporto priemonės draudimas  524,00 

2. Spaudos prenumerata 144,00 

 

 

 

   

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS 

     

Eil. 

Nr. 
Straipsnio pavadinimas 

Paskutinė 

ataskaitinio 

laikotarpio 

diena 

Paskutinė 

praėjusio 

ataskaitinio 

laikotarpio 

diena 

1 2 3 4 

1. Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina 791,00 1046,00 

1.1.   Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams  789,00 

1.2. 
  Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams 

pavedimams vykdyti 
  

1.3.   Išankstiniai mokesčių mokėjimai 123,00  

1.4.   Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai   

1.5.   Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams   

1.6.   Kiti išankstiniai apmokėjimai   

1.7. 
  Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų 

pavedimams vykdyti   

1.8.   Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 668,00 257,00 

2. Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas   

3. Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) 791,00 1046,00 



5. PASTABA. Per vienerius metus gautinos sumos. 

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS 

Eil. 

Nr. 

Straipsnio 

pavadinimas 

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio 

diena 

Paskutinė praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena 

iš viso 

tarp jų iš 

viešojo 

sektoriaus 

subjektų 

tarp jų iš 

kontroliuojamų 

ir asocijuotųjų 

ne viešojo 

sektoriaus 

subjektų 

iš viso 

tarp jų iš 

viešojo 

sektoriaus 

subjektų 

tarp jų iš 

kontroliuojamų 

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) 

12254,00 7320,00  6855,00 6854,44  

 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 uţ turto 

naudojimą, parduotas 

prekes, turtą, paslaugas  

      

1.3.1.   
Gautinos sumos uţ 

turto naudojimą 
         

1.3.2.   
Gautinos sumos uţ 

parduotas prekes 
        

1.3.3.   
Gautinos sumos uţ 

suteiktas paslaugas 
         

1.3.4.   
Gautinos sumos uţ 

parduotą ilgalaikį turtą 
         

1.3.5.   Kitos          

1.4. 

Gautinos sumos uţ 

konfiskuotą turtą, baudos ir 

kitos netesybos 
         

1.5. Sukauptos gautinos sumos 12254,00 7320,00   6855,00 6854,44  

1.5.1.   Iš biudţeto 7320,00 7320,00  6854,44 6854,44  

1.5.2.   Kitos 4934,00     0,56    

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) 

12254,00 7320,00  6855,00 6854,44  

    

Informacija apie per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikainą, balansinę vertę ir 

atskirai nurodyta informacija apie gautinas sumas iš viešojo sektoriaus subjektų 2013 m. gruodţio 

31 d. pagal 17-ojo VSAFAS standarto pateikta 7 priede nustatytą formą. 

Direkcijoje gautinų sumų, kurių nuvertėjimas pripaţintas nėra. 

 

 



 

 

 

 

6. PASTABA. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. 

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS 
       

Eil. 

Nr. 
Straipsnio pavadinimas 

Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena 

Paskutinė praėjusio 

ataskaitinio laikotarpio 

diena 

iš viso 
biudţeto 

asignavimai 
iš viso 

biudţeto 

asignavimai 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Pinigai iš valstybės biudţeto (įskaitant 

Europos Sąjungos finansinę paramą) 

(1.1+1.2+1.3+1.4–1.5) 

60302,00   24651,00   

1.1.   Pinigai bankų sąskaitose 60302,00  24651,00   

1.2.   Pinigai kasoje        

1.3.   Pinigai kelyje        

1.4.   Pinigai įšaldytose sąskaitose       

1.5.   Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas       

2. 
Pinigai iš savivaldybės biudţeto 

(2.1+2.2+2.3+2.4–2.5) 
      

2.1.    Pinigai bankų sąskaitose        

2.2.    Pinigai kasoje        

2.3.    Pinigai kelyje        

2.4.    Pinigai įšaldytose sąskaitose       

2.5.   Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas       

3.  
Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių 

(3.1+3.2+3.3+3.4–3.5+3.6+3.7) 
9,00    

3.1.    Pinigai bankų sąskaitose  9,00    

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) 60311,00   24651,00   

5.  Iš jų išteklių fondų lėšos         

     

     

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus 2013 m. gruodţio 31 d. pateikta pagal 

17-ojo VSAFAS standarto pateikta 8 priede nustatytą formą. 

Direkcija neturi pinigų, gautų iš valstybės, savivaldybės biudţeto 2013 m. gruodţio 31 

d., taip pat ir finansinio turto, išskyrus pinigus, kurių naudojimas apribotas.  



 

 

 

 

 

7. PASTABA. Įsipareigojimai. 

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS 

         

Eil. 

Nr. 
Straipsnio pavadinimas 

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 
Paskutinė praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio diena 

iš viso 

tarp jų 

viešo 

jo 

sektoriaus 

subjektams 

tarp jų 

kontroliuoja

miems ir 

asocijuotiesi

ems ne 

viešojo 

sektoriaus 

subjektams 

iš viso 

tarp jų 

viešojo 

sektoriau

s 

subjekta

ms 

tarp jų 

kontroliuoj

amiems ir 

asocijuotie

siems ne 

viešojo 

sektoriaus 

subjektams 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Mokėtinos subsidijos, 

dotacijos ir finansavimo sumos 
            

2. Tiekėjams mokėtinos sumos 37017,00 1822,00   22,00     

3. Sukauptos mokėtinos sumos 5497,00 5497,00   6904,00   

3.1.   
Sukauptos finansavimo 

sąnaudos 
        

3.2.   
Sukauptos atostoginių 

sąnaudos 
5497,00 5497,00     

3.3.   Kitos sukauptos sąnaudos     71,00   

3.4.   
Kitos sukauptos mokėtinos 

sumos 
   6833,00   

4. 
Kiti trumpalaikiai 

įsipareigojimai 
       

4.1.   Mokėtini veiklos mokesčiai         

4.2.   
Gauti išankstiniai 

apmokėjimai 
        

4.3.   Kitos mokėtinos sumos         

5. 

Kai kurių trumpalaikių 

mokėtinų sumų balansinė 

vertė (1+2+3+4) 
42514,00 7319,00   6926,00   

 

 

Informacija apie mokėtinų sumų balansinę vertę 2013 m. gruodţio 31 d. pagal 17-ojo 

VSAFAS standarto pateikta 12 priede nustatytą formą. 

 



 

 

 

8. PASTABA. Finansavimo sumos. 
             

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

             

Eil. 

Nr. 
Finansavimo sumos 

Finansavimo 

sumų likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pradţioje 

Per ataskaitinį laikotarpį 

Finansavimo 

sumų likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigoje 

Finansavimo 

sumos 

(gautos), 

išskyrus 

neatlygintinai 

gautą turtą 

Fina

nsav

imo 

sum

ų 

perg

rupa

vima

s 

Neatlygintinai 

gautas turtas 

Perduota kitiems 

viešojo 

sektoriaus 

subjektams 

Finansavimo 

sumų 

sumaţėjimas 

dėl turto 

pardavimo 

Finansavimo 

sumų 

sumaţėjimas 

dėl jų 

panaudojimo 

savo veiklai 

Finansavimo 

sumų 

sumaţėjimas 

dėl jų 

perdavimo ne 

viešojo 

sektoriaus 

subjektams 

Finansa

vimo 

sumos 

(grąţint

os) 

Finansavim

o sumų 

(gautinų) 

pasikeitima

s 

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

1. 

Iš valstybės 

biudţeto (išskyrus 

valstybės biudţeto 

asignavimų dalį, 

gautą  iš Europos 

Sąjungos, uţsienio 

valstybių ir 

tarptautinių 

organizacijų): 

3162149,00 403976,00  47732,47 -250832,35  -419591,12    2943434,00 

1.1. 
nepiniginiam turtui 

įsigyti 
3161869,00 31451,00  47732,47 -250832,35  -47454,12    2942766,00 

1.2. 
kitoms išlaidoms 

kompensuoti 
280,00 372525,00     -372137,00    668,00 

2. 

Iš savivaldybės 

biudţeto (išskyrus  

savivaldybės 

biudţeto asignavimų  

dalį, gautą  iš 

Europos Sąjungos, 

uţsienio valstybių ir 

tarptautinių 

organizacijų): 

 3120,00     -1620,00    1500,00 



 

 

 

 

2.1. 
nepiniginiam turtui 

įsigyti 
          1500,00 

2.2. 
kitoms išlaidoms 

kompensuoti 
           

3. 

Iš Europos Sąjungos, 

uţsienio valstybių ir 

tarptautinių 

organizacijų 

(finansavimo sumų 

dalis, kuri gaunama 

iš Europos Sąjungos, 

neįskaitant 

finansvimo sumų iš 

valstybės ar 

savivaldybės 

biudţetų ES  

projektams 

finansuoti): 

105560,00 1307986,00  292146,00   -410506,00    1295186,00 

3.1. 
nepiniginiam turtui 

įsigyti 
80925,00 1010945,00  292146,00   -149132,00    1234884,00 

3.2. 
kitoms išlaidoms 

kompensuoti 
24635,00 297041,00     -261374,00    60302,00 

4. Iš kitų šaltinių: 584781,00 0     -321087,00    263694,00 

4.1. 
nepiniginiam turtui 

įsigyti 
584781,00      -321087,00    263694,00 

4.2. 
kitoms išlaidoms 

kompensuoti 
          0 

5. 
Iš viso finansavimo 

sumų 
3852490,00 1715082,00  339878,47 -250832,35  -1152804,12    4503814,00 

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per 2013 m. pateikta pagal 20-ojo VSAFAS standarto 

pateikta 4, 5 priede nustatytas formas. 



 

 

 

 

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI 

        

Eil. 

Nr. 
Finansavimo šaltinis 

Ataskaitinio laikotarpio pradţioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

Finansavimo 

sumos 

(gautinos) 

Finansavimo 

sumos 

(gautos) 

Iš viso 

 

Finansavimo 

sumos 

(gautinos) 

 

Finansavimo 

sumos 

(gautos) 

Iš viso 

1 2 3 4 5=3+4 6 7 8=6+7 

1. 

Iš valstybės biudţeto  (išskyrus valstybės biudţeto asignavimų 

dalį, gautą iš Europos Sąjungos, uţsienio valstybių ir 

tarptautinių organizacijų) 

396051,00  2766098,00 3162149,00 396051,00 2547383,00 2943434,00 

2. 

Iš savivaldybės biudţeto (išskyrus savivaldybės biudţeto 

asignavimų dalį, gautą  iš Europos Sąjungos, uţsienio valstybių 

ir tarptautinių organizacijų) 

      1500,00 1500,00 

3. 

Iš Europos Sąjungos, uţsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų  (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos 

Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar 

savivaldybės biudţetų ES  projektams finansuoti) 

  105560,00 105560,00  1295186,00 1295186,00 

4. Iš kitų šaltinių   584781,00 584781,00  263694,00 263694,00 

5. Iš viso 396051,00 3456439,00 3852490,00 396051,00 4107763,00 4503814,00 

        



 

 

 

 

9. PASTABA. Veiklos segmentai. 

2013 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS  
                              

Eil. 

nr. 
Finansinių ataskaitų straipsniai 

Segmentai 

Iš  viso Bendros 

valstybės 

paslaugos 

Gynyba 

Viešoji 

tvarka ir 

visuomenės 

apsauga 

Ekonomika 
Aplinkos 

apsauga 

Būstas ir 

komunalinis 

ūkis 

Sveikatos 

apsauga 

Poilsis, 

kultūra 

ir 

religija 

Švietimas 
Socialinė 

apsauga 

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

1. 

PAGRINDINĖS VEIKLOS 

SĄNAUDOS         1154053,00           
-

1154053,00 

1.1.  Darbo uţmokesčio ir socialinio draudimo         371059,00           -371059,00 

1.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos         458623,00           -458623,00 

1.3.  Komunalinių paslaugų ir ryšių          22985,00           -22985,00 

1.4. Komandiruočių          1867,00           -1867,00 

1.5. Transporto         39416,00           -39416,00 

1.6. Kvalifikacijos kėlimo          0,00           0,00 

1.7. Paprastojo remonto ir eksploatavimo         0,00           0,00 

1.8. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų         0,00           0,00 

1.9. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina         40163,00           -40163,00 

1.10. Socialinių išmokų         0,00           0,00 

1.11.  Nuomos         0,00           0,00 

1.12. Finansavimo         0,00           0,00 

1.13.  Kitų paslaugų         219940,00           -219940,00 

1.14.  Kitos                      

2. 

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO 

IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ 

TAISYMO ĮTAKA                     

3. 

PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ 

SRAUTAI                

3.1.  Išmokos:           689839,52       

3.1.1. Darbo uţmokesčio ir socialinio draudimo 
        361491,00      -361491,00 



 

 

 

 

3.1.2. 
Komunalinių paslaugų ir ryšių 

        37302,00      -37302,00 

3.1.3. 
Komandiruočių 

        187,00      -187,00 

3.1.4. 
Transporto 

        39416,00      -39416,00 

3.1.5. 
Kvalifikacijos kėlimo 

        0,00      0,00 

3.1.6. 
Paprastojo remonto ir eksploatavimo 

        0,00      0,00 

3.1.7. 
Atsargų įsigijimo 

        28519,00      -28519,00 

3.1.8. 
Socialinių išmokų 

        0,00      0,00 

3.1.9. Nuomos         0,00      0,00 

3.1.10. 
Kitų paslaugų įsigijimo 

        222924,52      -222924,52 

3.1.11. Sumokėtos palūkanos                     

3.1.12.  Kitos išmokos            

 

Informacija apie 2013 m. veiklos segmentą pateikta pagal 25-ojo VSAFAS standarto priede nustatytą formą. 
Direkcija antrinių segmentų nustatytų neturi. 



10. PASTABA. Grynasis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaka. 

Direkcijos grynojo perviršio ar deficito prieš nuosavybės metodo teigiamą įtaką lėmė 

ataskaitinio laikotarpio pajamos uţ gautas direkcijos pagrindinės veiklos pajamas. 

Grynasis turtas 6000,00 Lt. Šios pajamos 2013m. panaudotos direkcijos prekių ir 

paslaugų  pirkimui.  

 

 

11. PASTABA. Kitos pajamos. 

          

KITOS PAJAMOS* 
          

Eil. 

Nr. 
Straipsnio pavadinimas 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

1 2 3 4 

1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 6000,00 4100,00 

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** 6000,00 4100,00  

1.6.1.  Suteiktų paslaugų, išskyrus nuoma, pajamos 6000,00 4030,00 

1.6.2.  Nuomos pajamos (pagrindinė veikla) 25,32 70,00 

1.7.   Kitos    

2. Kitos veiklos pajamos    

2.1.   Pajamos iš atsargų pardavimo      

2.2.   
Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto 

pardavimo pelnas 
    

2.3.   Nuomos pajamos     

2.4.   Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**     

2.5.   Kitos 6000,00 4100,00  

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.   

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

 

Informacija apie kitas pajamas per 2013 m. pateikta pagal 10-ojo VSAFAS standarto 

pateikta 2 priede nustatytą formą. 

 



 

 

 

 

 

12. PASTABA. Kita informacija. 

Informacija apie nebalansinių sąskaitų likutį 2013 m. gruodţio 31 d. pateikta 4 lentelėje. 

13. Reikšmingi įvykiai po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos. 

 

 

Esminių įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, turinčių įtakos Direkcijos 

veiklai, nebuvo. 

Trumpalaikiai įsipareigojimai tiekėjams ir su darbo santykiais įvykdyti. 2013 m. sausio 

mėn. sumokėtos skolos tiekėjams ir su darbo santykiais susiję įsipareigojimai . 

 

 

 

 

Direktorius 

 

Arūnas Pranaitis 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyresn. specialistas  Nijolė Paplauskienė, tel 831549540  


