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Vadovo žodis 

 

2022-ieji metai buvo dar intensyvesni ir rezultatyvesni, lyginant su 2021 metų Tarybos 

veikla. Neabejotinai metų rezultatyvumą lėmė sėkmingai suburta Tarybos administracijos 

kompetentinga komanda bei nuoseklus ir produktyvus Tarybos ir regiono savivaldybių vadovų ir 

specialistų bendradarbiavimas. 

Patys svarbiausi 2022 metų darbai: 

• 2014-2020 m. laikotarpio strateginių regiono plėtros planų įgyvendinimas; 

• 2021-2030 m. laikotarpio regiono strateginių plėtros planų rengimas; 

• regiono funkcinės zonos formavimas; 

• tarptautinio bendradarbiavimo su Trijų jūrų ekonominio tinklo partneriais plėtojimas. 

2022 metais baigti įgyvendinti 102 (iš 134) 2014-2020 metų laikotarpio ES lėšomis 

finansuojami regioniniai projektai, kuriems finansuoti panaudota ~ 28 mln. Eur ES lėšų. Iš viso 

baigtiems ir įgyvendinamiems projektams išmokėta ~ 48 mln. ES lėšų, t. y. 82 proc. regionui skirtų 

ES lėšų. Praėjusiais metais regionui papildomai buvo skirta beveik 6 mln. Eur regiono projektų 

aplinkosaugos srityje įgyvendinimui. 

2022 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Regionų plėtros programą, kurioje 

numatyta Alytaus regionui skirti 127,5 mln. Eur ES lėšų, todėl Tarybos administracija ir regiono 

savivaldybės intensyviai dirbo rengiant Alytaus regiono plėtros planą 2021–2030 m. programavimo 

laikotarpiui: buvo patikslinta situacijos analizė, identifikuotos regiono problemos, suplanuoti siektini 

tikslai bei rodikliai, pradėtos planuoti pirmosios regiono pažangos priemonės švietimo ir darnaus 

judumo srityse.  

Pradėtas rengti 2021-2027 m. regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo planas. 

Regiono savivaldybės nusprendė formuoti regiono funkcinę zoną, kad efektyviau panaudotų 

investicijas regiono verslo, turizmo plėtrai ir viešo susisiekimo bei neformalaus švietimo paslaugų 

prieinamumo didinimui regione. 

2022 metais suorganizuotas pirmasis Dainavos krašto Vinco Krėvės-Mickevičiaus 

literatūrinės premijos konkursas. 

Regiono plėtrai didelę įtaką turi ne tik savivaldybių bendradarbiavimas, bet ir aktyvus 

socialinių ir ekonominių partnerių bei visuomenės įsitraukimas. Todėl labai džiugu, kad pradėjo 

veikti Tarybos interneto svetainė, kurioje visuomenė gali susipažinti su Tarybos veikla. Taip pat 

didėja ir Tarybos Facebook paskyros stebėtojų ratas, kas liudija, jog vis didesnė visuomenės dalis 

sužino apie Tarybą, kaip instituciją, apie jos veiklą ir didėja visuomenės įsitraukimas į jiems aktualių 

klausimų ar problemų sprendimą. 

Pasidžiaugti taip pat norisi, kad tiek Tarybos kolegijos nariai, tiek Kolegijos partnerių 

grupės nariai, regiono savivaldybių darbuotojai yra aktyvūs, organizuoti, susitelkę ir svarbiausia – 

geranoriški ir bendradarbiaujantys Alytaus regiono labui. 

Apibendrinant galima teigti, kad Tarybai praėję metai buvo rezultatyvūs ir sėkmingi, dedant 

pastangas kad regionas augtų kartu, išnaudodamas savo privalumus ir spręsdamas esamas 

problemas. 

 

 

JURGITA BUTRIMAITĖ, 

Alytaus regiono plėtros tarybos administracijos direktorė 
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I. BENDRA INFORMACIJA APIE ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBĄ 

 

Alytaus regiono plėtros taryba (toliau – Taryba) yra pagal Lietuvos Respublikos regioninės 

plėtros įstatymą įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, 

kuris savo veikloje vadovaujasi Tarybos nuostatais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos 

Respublikos regioninės plėtros įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais. 

Taryba (įstaigos kodas – 305706507) įsteigta 2021 m. vasario 26 d. Alytaus miesto,  Alytaus 

rajono, Druskininkų, Lazdijų rajono ir Varėnos rajono savivaldybių. Savo veiklą įstaiga 

pradėjo 2021 m. kovo 2 d.  
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Personalo valdymas ir kvalifikacijos kėlimas 

 

2022 m. balandžio mėn. buvo paskelbtas konkursas į Tarybos administracijos eksperto 

pareigas, kuris neįvyko, nes pateikę prašymus kandidatai neatitiko keliamų reikalavimų. 2022 m. 

rugsėjo mėn. pakartotinai suorganizuotas konkursas į Tarybos administracijos eksperto pareigas 

sėkmingai įvyko. 

2022 m. birželio 30 d. Tarybos administracijoje dirbo 7 darbuotojai, 2022 m. gruodžio 31 d. 

Tarybos administracijoje dirbo 5 darbuotojai: direktorius – 1 etatas; ekspertas – 1 etatas; vyriausiasis 

specialistas - 1 etatas; vyresnysis specialistas (vyr. buhalteris) – 0,5 etato; vyresnysis specialistas 

(bendrosioms funkcijoms) – 1 etatas. Tarybos administracijoje yra patvirtinti 5 etatai, 6 pareigybės. 

Administracijos darbuotojams per ataskaitinius metus išmokėtas darbo užmokestis, kurį 

sudaro pareiginė alga, priemokos (už pavadavimą, kai raštu pavedama laikinai atlikti kito 

administracijos darbuotojo funkcijas bei už papildomų užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir 

suformuluotų raštu, atlikimą, kai dėl to viršijamas įprastas darbo krūvis), premijos už labai gerą 

metinių užduočių vykdymą, neatskaičius mokesčių, sudarė 128 718,82 Eur. 

Administracijos darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis, įskaitant priemokas, per 

ataskaitinį laikotarpį pagal pareigybes: 

• Administracijos direktorius – 3 194,87 Eur (vadovaujamas pareigas einančio asmens 

atlyginimas per ataskaitinius metus pateikiamas Priede Nr. 1); 

• Administracijos ekspertas – 2 749,47 Eur; 

• Administracijos vyriausiasis specialistas – 1 962,40 Eur; 



    
ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA 

___________________________________________________________________________ 

 

 

5 
 

• Administracijos vyresnysis specialistas – 1 928,87 Eur. 

 

Tarybos administracijos darbuotojams buvo pirktos kvalifikacijos tobulinimo paslaugos, 

atsižvelgiant į poreikį pagal vykdomas funkcijas. Didžioji dauguma mokymų, kuriuose dalyvavo 

Tarybos administracijos darbuotojai, buvo nuotoliniai, nemokami arba finansuojami iš kitų, ne 

Tarybos biudžeto, lėšų1. 

 

Finansinių išteklių ir turto valdymas 

 

Tarybai per ataskaitinį laikotarpį nustatytų funkcijų vykdymui skirta 

157 800,00 Eur valstybės biudžeto asignavimų ir 50 000,00 Eur Tarybos dalyvių (regiono 

savivaldybių) lėšų. Išsikeltų ataskaitinio laikotarpio veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimui per 

ataskaitinį laikotarpį panaudota 185 653,44 gautų asignavimų. 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai grąžintas 353,85 Eur nepanaudotų valstybės 

biudžeto lėšų. Tarybos dalyvių (regiono savivaldybių) lėšų likutis sudarė 30 320,71 Eur. 

Didžiausia dalis valstybės ir savivaldybių biudžetų asignavimų panaudota darbo užmokesčiui 

ir socialinio draudimo įmokoms 131 948,67 Eur (71,1 proc. lėšų), prekėms ir paslaugoms įsigyti – 

39 745,26 Eur arba 21,4 proc. panaudotų asignavimų, ilgalaikiam turtui įsigyti – 8 959,51 Eur arba 

4,8 proc. panaudotų asignavimų, V. Krėvės-Mickevičiaus literatūrinei premijai – 5 000,00 Eur arba 

2,7 proc. panaudotų asignavimų. 

Informacinių technologijų, informacinių sistemų, programinės įrangos, IT prekių išlaidos 

sudaro – 4 888,57 Eur.  

Biuro, kanceliarinių ir ūkinių prekių bei medžiagų per atskaitinį laikotarpį įsigyta už 1 781,57 

Eur. 

Ryšių, transporto, komandiruočių, patalpų nuomos, kvalifikacijos, komunalinių ir kitų 

paslaugų įsigyta už 33 075,12 Eur. 

Įrengtas pasitarimų kabinetas posėdžiams ir pasitarimams organizuoti. Ilgalaikio turto per 

ataskaitinį laikotarpį įsigyta už 8 959,51 Eur (konferencinė įranga nuotoliniams ir hibridiniams 

pasitarimams organizuoti; posėdžių stalas ir kėdžių komplektas (16 vnt.). 

Per ataskaitinius metus sudarytų reikšmingų sandorių ir sandorių su susijusiomis šalimis 

informacija pateikiama priede Nr. 2 ir priede Nr.1. 

 

II. INFORMACIJA APIE TARYBOS VEIKLOS 

UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMĄ IR REZULTATŲ PASIEKIMĄ 2022 M. 

 

Tarybos patvirtintame 2022 m. metiniame veiklos plane nustatyti šie Tarybos veiklos 

uždaviniai: 

 
1 Strateginio planavimo kompetencijų didinimas, Derybinių kompetencijų stiprinimas, Finansiniai, vidaus kontrolės 

mokymai, 2021 m. finansinė atskaitomybė ir duomenų pateikimas į VSAKIS, darbų saugos mokymai, profesinės rizikos 

vertinimo mokymai, Žmogiškųjų išteklių valdymas vietos lygmeniu: iššūkiai ir galimybės, projekto „Teisinės, institucinės 

ir finansinės struktūros sukūrimas regioniniu (apskričių) lygiu, kompetencijų didinimas, siekiant pagerinti regioninių 

viešojo administravimo institucijų veiklos kokybę“ baigiamoji konferencija, renginys apie 2014–2020 m. finansavimo 

laikotarpio tinkamą užbaigimą ir Europos Sąjungos fondų investicijų valdymą 2021–2027 m., Civilinė sauga: pagrindiniai 

žingsniai kilus ekstremaliai situacijai ar karo pavojui, korupcijos prevencija, darbuotojų sauga ir sveikata, darbo kodekso 

reikalavimų reglamentavime  ir kt. 
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1. Įgyvendinti Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatyme ir kituose įstatymuose, 

Vyriausybės nutarimuose nustatytas regiono plėtros tarybos funkcijas; 

2. Įgyvendinti veiklas ir projektus, skatinančius regiono savivaldybių bendradarbiavimą, 

didinančius regiono patrauklumą bei žinomumą, prisidedančius prie darnios regiono plėtros, 

įgyvendinančius bendras regiono potencialą išnaudojančias iniciatyvas, sprendžiančias bendras 

regiono problemas. 

Vykdant numatytus 2022 m. Tarybos veiklos uždavinius, išskirtini šie svarbiausi su jų 

įgyvendinimu susiję 2022 m. atlikti darbai: 
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TARYBOS 2022 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO SUVESTINĖ 

 

Eil. 

Nr. 

Alytaus regiono 

plėtros tarybos 

veiksmų 

pavadinimai 

Atsakingi 

vykdytojai 

Alytaus regiono plėtros tarybos veiklos vertinimo rodikliai 

Veiksmo 

įvykdymo 

terminas 

Pasiekta 

vertinimo 

rodiklio 

reikšmė 

Pastabos/komentarai 

Vertinimo rodiklių pavadinimai ir mato vienetai 

Siektinos 

vertinimo 

rodiklių 

reikšmės 

1. Veiklos uždavinys: įgyvendinti Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatyme ir kituose įstatymuose, Vyriausybės 

nutarimuose nustatytas regiono plėtros tarybos funkcijas 
  

1.1. Parengti ir 

patvirtinti 2014-

2020 metų regiono 

plėtros plano 

(toliau – Planas) 

pakeitimus, 

koordinuoti bei 

kontroliuoti jo 

įgyvendinimą 

Tarybos 

administracija 

Parengti ir Kolegijos partnerių grupei pateikti svarstyti 

sprendimų projektai dėl Plano2 pakeitimo; pakeistas 

Planas paskelbtas Teisės aktų registre, procentai 

100 I-IV ketv. 100  

 

Regiono plėtros planas 2022 m. 

keistas 6 kartus. 
Tarybos 

kolegija 

Pagal Regionų plėtros planų rengimo metodikos3 

nuostatas apsvarstyti ir priimti sprendimai dėl Plano 

pakeitimo, procentai 

100 I-IV ketv. 100 

Tarybos 

administracija 

 

Parengta, Kolegijos partnerių grupei ir Kolegijai 

svarstyti pateikta Plano įgyvendinimo metinė ataskaita; 

patvirtinta ataskaita paskelbta interneto svetainėje (kai ji 

sukurta) ir pateikta Vidaus reikalų ministerijai, vienetai 

1 2022-04-29 1  

2022-02-25 Kolegija patvirtino 

ataskaitą; ataskaita paviešinta ir 

pateikta VRM. 

Tarybos 

kolegija 

Apsvarstyta ir patvirtinta Plano įgyvendinimo metinė 

ataskaita, vienetai  

1 I ketv. 1 

 
2 Alytaus regiono 2014–2020 metų plėtros planas, patvirtintas Alytaus regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. 51/6S-34 „Dėl Alytaus regiono 2014-2020 

m. plėtros plano patvirtinimo“. 
3 Patvirtinta Vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1V-706. 
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1.2. Parengti ir 

patvirtinti  2021-

2030 metų regiono 

plėtros planą 

(toliau – 2021-

2030 m. planas), 

kuriame pateikta 

Alytaus regiono 

esamos situacijos 

analizė, nustatyti 

regiono plėtros 

tikslai, uždaviniai, 

rodikliai, bent 

viena pažangos 

priemonė, jos 

įgyvendinimo 

stebėsenos 

rodikliai ir 

finansavimo 

šaltiniai 

Tarybos 

administracija 

 

Suorganizuoti regiono savivaldybių specialistų, Tarybos 

darbo grupės, socialinių ir ekonominių partnerių 

pasitarimai dėl 2021-2030 m. plano parengimo, vienetai 

10 I-IV ketv. 15 Suorganizuota 15 fizinių 

susitikimų dėl regiono plėtros 

plano rengimo, funkcinės zonos 

strategijos rengimo, pažangos 

priemonių rengimo, viešo 

transporto optimizavimo, 

socialinių paslaugų žemėlapio ir 

kitais klausimais. 

Tarybos 

administracija 

 

Parengtas ir Kolegijos partnerių grupei bei Kolegijai 

svarstyti pateiktas  2021-2030 m. planas su bent viena 

pažangos priemone, vienetai 

1 2022-12-30 0 Šio vertinimo kriterijaus siektina 

reikšmė nepasiekta dėl 

objektyvių, t. y. nuo Tarybos 

nepriklausančių, aplinkybių (tik 

gruodžio pabaigoje buvo 

pakeista Strateginio valdymo 

metodika ir jos 7 priedas (plano 

rengimo forma), VRM 

patvirtinta projekto įtraukimo į 

regiono plėtros planą forma bei 

regioninės pažangos priemonės 

pagrindimo forma, dėl ko 

Tarybai neliko protingo laiko 

vertinimo kriterijaus siektinai 

reikšmei pasiekti).  

2022 m. gruodžio 31 d. 

parengtas 2021–2030 metų 

Alytaus regiono plėtros planas, 

kuriame pateikta Alytaus 

regiono esamos situacijos 

analizė, nustatyti regiono plėtros 

tikslai, uždaviniai, rodikliai, 

finansavimo šaltiniai, dviejų 

Tarybos 

kolegija 

Patvirtintas 2021-2030 m. planas su bent viena pažangos 

priemone, vienetai 

1 2022-12-30 0 
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regioninių pažangos priemonių 

pagrindimo projektai.  

1.3. Organizuoti ir 

koordinuoti 

Alytaus regiono 

2021-2027 m. 

atliekų prevencijos 

ir tvarkymo plano 

parengimą ir 

regioninio atliekų 

tvarkymo plano 

priemonių, 

užtikrinančių 

valstybiniame 

strateginiame 

atliekų tvarkymo 

plane nustatytų 

užduočių, 

įgyvendinimą 

Tarybos 

administracija 

Tarybos 

kolegija 

 

Parengtas ir Kolegijos posėdyje apsvarstytas 2021-2027 

m. atliekų prevencijos ir tvarkymo plano projektas, 

vienetai 

1 2022-12-30 0 2021-2027 m. atliekų 

prevencijos ir tvarkymo planas, 

už kurio parengimą atsakingas 

ARATC, nebuvo 2022 m. 

parengtas, nes kilo problemų su 

Paslaugos teikėju dėl Sutarties 

vykdymo. Kolegijai informacija 

apie šio strateginio dokumento 

rengimą pristatyta 2022.12.09-

15 posėdyje. 

Tarybos 

kolegija 

 

Apsvarstyta Kolegijos posėdyje informacija dėl 

regioninio atliekų tvarkymo plano priemonių, 

užtikrinančių valstybiniame strateginiame atliekų 

tvarkymo plane nustatytų užduočių, įgyvendinimą, 

vienetai 

1 2022-04-01 1 Kolegijos 2022-02-25 posėdyje 

protokoliniu sprendimu 

patvirtinta ataskaita. 

1.4. Svarstyti ir teikti 

pasiūlymus dėl 

Tarybai pateiktų 

derinti teisės aktų, 

programų, 

planavimo 

dokumentų bei jų 

pakeitimų, kurių 

įgyvendinimas 

gali turėti poveikį 

Tarybos 

administracija 

Tarybos 

kolegija 

Išanalizuoti Tarybai pateikti derinti teisės aktų, 

programų, planavimo dokumentų bei jų pakeitimų 

projektai ir pateikti pasiūlymai arba suderinta be 

pastabų, procentai 

100 I-IV ketv. 100 Išanalizuoti visi Tarybai pateikti 

derinti teisės aktų projektai 

(išnagrinėta ir/ar pateiktos 

pastabos valstybės institucijoms 

dėl 32 teisės aktų projektų, iš 

kurių galintys turėti poveikį 

regiono plėtrai – 16.). 
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regiono plėtrai, 

projektų  

1.5. Pagal 

kompetenciją 

dalyvauti rengiant 

programas, skirtas 

regionų, esančių 

prie Lietuvos ir 

kaimyninės 

valstybės bendros 

sausumos ar jūros 

sienos, 

problemoms 

spręsti, ir atliekant 

jų įgyvendinimo 

stebėseną 

Tarybos 

administracija 

Tarybos 

kolegija 

 

Pagal nacionalinių institucijų prašymus deleguoti 

asmenys į programų, skirtų regionų, esančių prie 

Lietuvos ir kaimyninės valstybės bendros sienos, 

rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos 

komisijas/komitetus/darbo grupes, procentai 

100 II ketv. 100 2022-08-26 Kolegijos 

sprendimu deleguoti atstovai į  

2021–2027 metų Interreg 

Lietuvos ir Lenkijos 

bendradarbiavimo per sieną 

programos stebėsenos komitetą. 

1.6. Užtikrinti  2014-

2023 metų 

laikotarpiui 

Alytaus regionui 

skirtų ES lėšų 

suplanavimą4 

Tarybos 

administracija 

Parengti Kolegijos sprendimų projektai dėl regiono 

projektų sąrašų pakeitimo, vienetai 

4 I-IV ketv. 24 Parengti sprendimai dėl 24 

regiono projektų sąrašų 

pakeitimų. 

Tarybos 

kolegija 

Artimiausiame posėdyje, bet ne vėliau kaip per 25 

dienas nuo regiono projektų sąrašo projekto gavimo 

dienos priimtas sprendimas dėl pateikto svarstyti 

regiono projektų sąrašo pakeitimo, procentai 

100 I-IV ketv. 100  

 

 
4 Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Vyriausybės 

2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 ,,Dėl Atsakomybės ir funkcijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“ 11 p. 
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Tarybos 

administracija 

Ne vėliau kaip per 3 dienas nuo sprendimo priėmimo dėl 

regiono projektų sąrašo pakeitimo, informuotos teisės 

aktuose nurodytos institucijos, procentai 

100 I-IV ketv. 100 Laiku priimti sprendimai ir apie 

juos informuotos atitinkamos 

institucijos 

1.7. Užtikrinti Tarybos 

visuotinio dalyvių 

susirinkimo veiklą 

Tarybos 

administracija 

Suorganizuotas Visuotinis dalyvių susirinkimas (ne 

mažiau kaip numatyta Tarybos nuostatuose), kuriam 

parengta ir pateikta svarstyti reikalinga medžiaga, 

vienetai 

1 2022-04-29 4 Suorganizuoti 4 susirinkimai. 

Tarybos 

visuotinis 

dalyvių 

susirinkimas 

Visuotinio dalyvių susirinkime apsvarstytas pirmininko 

rotaciniu principu perrinkimo klausimas, vienetai 

1 2022-03-08 1 2022-03-09 apsvarstytas 

klausimas  

Tarybos 

administracija 

Tarybos 

visuotinis 

dalyvių 

susirinkimas 

Parengtas, patvirtintas ir Juridinių asmenų registro 

tvarkytojui pateiktas Tarybos metinių finansinių 

ataskaitų rinkinys, vienetai 

1 2022-03-31 1 2022-03-09 patvirtintos 

ataskaitos ir iki 2022-03-30 

pateiktos Registrų centrui per 

VSAKIS. 

Tarybos 

administracija 

Tarybos 

visuotinis 

dalyvių 

susirinkimas 

Parengtas ir patvirtintas Tarybos biudžetas, vienetai 1 2022-04-01 1 2022-03-09 patvirtintas 

biudžetas, 2022.07.04  - 

patikslintas 

1.8. Užtikrinti Tarybos 

kolegijos veiklą 

Tarybos 

administracija 

Suorganizuoti Kolegijos posėdžiai (ne mažiau kaip 

numatyta Tarybos kolegijos darbo reglamente), kuriems 

parengta ir pateikta svarstyti reikalinga medžiaga, 
vienetai 

4 I-IV ketv. 12 Suorganizuota 12 posėdžių, iš jų 

7 rašytine tvarka. 

Tarybos 

kolegija 

Priimti sprendimai, įgyvendinant nacionalinę regioninę 

politiką ir Tarybai nustatytas funkcijas, vienetai 

40 I-IV ketv. 68 Priimti 68 kolegijos sprendimai. 
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Tarybos 

administracija 

Tarybos 

kolegija 

Parengta Tarybos metinė veiklos ataskaita ir priimtas 

Kolegijos sprendimas dėl jos patvirtinimo, vienetai 

1 2022-03-31 1 Ataskaita patvirtinta 2022-02-

25. 

Tarybos 

kolegija 

Ne mažiau kaip pusė Kolegijos narių per ataskaitinius 

metus bent kartą dalyvavo mokymuose, gerosios 

patirties dalijimesi, stažuotėje, vienetai 

5 2022-12-30 6 5 kolegijos nariai dalyvavo 

kvalifikacijos kėlime-vizite 

rugsėjo mėn. 

6 kolegijos nariai dalyvavo 

strateginio planavimo 

kompetencijų didinimo 

praktiniuose užsiėmimuose 

gruodžio mėn. 

1.9. Užtikrinti Tarybos 

kolegijos partnerių 

grupės veiklą 

Tarybos 

administracija 

Suorganizuoti Kolegijos partnerių grupės posėdžiai (ne 

mažiau kaip numatyta Tarybos kolegijos darbo 

reglamente),  ir juose pateikti parengti privalomi 

apsvarstyti klausimai, vienetai 

4 I-IV ketv. 7 Suorganizuoti 7 nuotoliniai 

posėdžiai. 

Tarybos 

kolegijos 

partnerių grupė 

Partnerių grupės pirmininko perrinkimo rotaciniu 

principu klausimas apsvarstytas Kolegijos reglamente 

nustatyta tvarka, vienetai 

1 2022-05-19 1 2022-05-02 priimtas 

sprendimas. 

1.10. Užtikrinti Tarybos 

bendrųjų funkcijų 

atlikimą ir Tarybos 

vidaus 

administravimą  

Tarybos 

administracija 

Išnagrinėti galimi asmens duomenų apsaugos pažeidimų 

atvejai, procentai 

100 I-IV ketv. 100 Skundų nebuvo gauta. 

Išnagrinėti galimi korupcijos pasireiškimo atvejai, 

procentai 

100 I-IV ketv. 100 Korupcijos pasireiškimo atvejų 

nebuvo nustatyta, skundų 

nebuvo gauta. 

Atlikta vidaus kontrolės analizė, parengti visi būtini 

dokumentai, procentai 

100 2022-12-30 100 I ketvirtyje atlikta vidaus 

kontrolės analizė, įvertinta labai 

gerai; ataskaita pateikta 

konsoliduojančiai institucijai. 

Valstybės kontrolė patikrino 

Tarybos administracijos rizikų 



    
ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA 

___________________________________________________________________________ 

 

 

15 
 

vertinimo procedūras ir rugsėjo 

mėn. informavo, kad pastabų ar 

pasiūlymų dėl atliktų procedūrų 

neturi. 

Druskininkų savivaldybės 

administracijos centralizuoto 

valdymo apskaitos skyriaus 

specialistai atliko vidaus 

kontrolės analizę ir trūkumų 

nenustatė. 

Viešieji pirkimai įvykdyti teisės aktų nustatyta tvarka, 

procentai 

100 I-IV ketv. 100 Atlikti 62 mažos vertės pirkimai 

(47 299 Eur sumai), iš jų 78 

proc. sudaro pirkimai iki 500 

Eur. sumos. 

Skaitmenizuotos ir optimizuotos veiklos sritys 

(buhalterinė apskaita, viešieji pirkimai ir dokumentų 

valdymas), vienetai 

3 I-IV ketv. 3 Taryboje daugiau kaip 90 proc. 

dokumentų rengiami 

elektroniniai; dokumentų 

valdymas, apskaitos ir viešųjų 

pirkimų valdymas vyksta 

informacinėse sistemose; yra 

pilnai skaitmenizuotas. 

Administracijos darbuotojai, kurie per ataskaitinius 

metus bent kartą dalyvavo mokymuose, atitinkančiuose 

jų kompetencijų didinimo poreikius, procentai 

80 I-IV ketv. 100 Visi darbuotojai dalyvavo 

mokymuose. 

Parengtos, pakeistos būtinos vidaus tvarkos/taisyklės, 

kiti teisės aktai, procentai 

100 I-IV ketv. 100 Parengta ar pakeista daugiau 

kaip 20 vidaus tvarkų/taisyklių. 

Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais parengtos visos 
(mėnesinės, ketvirtinės, pusmečio, metinės) veiklos, 

finansinės bei kitos ataskaitos, procentai 

100 I-IV ketv. 100 Laiku parengtos ir pateiktos 

visos ataskaitos. 
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1.11. Užtikrinti 

informacijos apie 

Tarybos veiklos 

pateikimą 

visuomenei ir 

Tarybos 

žinomumo 

didinimą 

 

Tarybos 

administracija 

 

Parengta ir Tarybos interneto svetainėje (kai bus 

sukurta) paskelbta Tarybos nuostatuose ir Tarybos 

kolegijos darbo reglamente numatyta informacija, 

procentai 

80 2022-12-30 100 2022-11-23 pradėjo veikti 

sukurta 

https://alytausregionas.lt/ 

Tarybos svetainė, kurioje 

patalpinta visa būtina 

informacija. 

Parengtų ir paviešintų pranešimų interneto svetainėje ir 

Tarybos Facebook paskyroje apie Tarybą ir jos veiklą, 

skaičius 

20 I-IV ketv. 52 Tarybos interneto svetainėje, 

kuri pradėjo veikti 2022 m. 

lapkričio mėn., paskelbti  

7 pranešimai naujienose. 

Tarybos Facebook paskyroje 

paskelbti 45 pranešimai.  

Sukurta Tarybos interneto svetainė, vienetai 1 III ketv. 1 Svetainė sukurta 2022 m. 

lapkričio mėn. Paslaugos teikėjai 

vėlavo atlikti savo užduotį, 

Tarybos administracija neturėjo 

galimybių įtakoti paslaugos 

atlikimo terminą, nes paslaugos 

užsakovas – Vidaus reikalų 

ministerija. 

Paskelbti teisės aktų registre Regioninės plėtros įstatyme 

nustatyti Tarybos teisės aktai, procentai 

100 I-IV ketv. 100 Visi regiono plėtros plano 

pakeitimai paskelbti teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

Suorganizuota iniciatyva, renginys, konkursas 

visuomenei, vienetai 

1 2022-12-30 2 2022 m. birželį suorganizuota 

apklausa dėl regiono vizijos, 

įteikti 3 prizai dalyvavusiems 

apklausoje-konkurse.  

Sukurtas Tarybos logotipas, vienetai 1 2022-12-30 0 Logotipas nesukurtas, nesutarus 

regiono savivaldybėms dėl  

vieningos logotipo koncepcijos 

(nuspręsta sutartinius santykius 

https://alytausregionas.lt/
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užbaigti I etape (koncepcinių 

idėjų sukūrime)). 

Birželio mėn. atlikta regiono 

savivaldybių darbuotojų ir 

gyventojų apklausa dėl logotipo, 

suorganizuotas susitikimas dėl 

vizijos ir logotipo koncepcijos 

kūrimo reikalavimų. Liepos 

mėn. bendra regiono 

savivaldybių specialistų pozicija 

dėl reikalavimų logotipui 

pateikta kūrėjams. Rugsėjo mėn. 

vykusiame logotipo koncepcijos 

idėjos pristatyme nesutarta dėl 

vieningos idėjos ir nuspręsta 

netvirtinti logotipo koncepcijos 

idėjos. 

2. Veiklos uždavinys: įgyvendinti veiklas ir projektus, skatinančius regiono savivaldybių bendradarbiavimą, didinančius 

regiono patrauklumą bei žinomumą, prisidedančius prie darnios regiono plėtros, įgyvendinančius bendras regiono 

potencialą išnaudojančias iniciatyvas, sprendžiančias bendras regiono problemas 

  

2.1. Parengti Alytaus 

regiono 

savivaldybių 

funkcinės zonos 

plėtros strategiją 

Tarybos 

administracija 

 

Parengta Alytaus regiono savivaldybių funkcinės zonos 

plėtros strategija, vienetai 

1 2022-12-30 0 Paslauga nupirkta gegužės mėn. 

Strategijos galutinis projektas 

nebaigtas rengti, nes iki metų 

pabaigos nebuvo patvirtintas 

VRM šių strategijų rengimo 

tvarkos aprašas ir strategijos 

forma. 

2.2. Suorganizuoti 

Dainavos krašto 

Vinco Krėvės-

Mickevičiaus 

Tarybos 

administracija 

 

Paskelbtas Dainavos krašto Vinco Krėvės-Mickevičiaus 

literatūrinės premijos konkursas, vienetai 

1 2022-05-01 1 Balandžio mėn. konkursas 

paskelbtas; gauta 12 kūrinių 

vertinimui; suorganizuoti 3 
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literatūrinės 

premijos konkursą 

komisijos posėdžiai; premija 

įteikta laureatui spalio mėn. 

2.3. Plėtoti Tarybos 

tarptautinį 

bendradarbiavimą 

Tarybos 

administracija 

Tarybos 

kolegija 

Įvykęs susitikimas su Liublino deklaracijos partneriais, 

vienetai 

1 2022-12-30 3 Balandžio ir rugsėjo mėn. įvyko 

nuotoliniai susitikimai su 

partneriais dėl artimiausių planų 

ir darbų, dėl Tinklo sutarties ir 

statuto nuostatų suderinimo; 

interneto svetainės ir kitų 

viešinimo būdų aptarimo. 

Birželio mėn. 2 kolegijos nariai 

dalyvavo forume Liubline. 

 

 

 

 

Administracijos direktorė Jurgita Butrimaitė 

 

 



 

VADOVAUJAMAS PAREIGAS EINANČIŲ ASMENŲ ATLYGINIMAS PER 

ATASKAITINIUS METUS* 

 

Eil. 

Nr. 

Pareigų 

(pareigybės) 

pavadinimas 

Bazinis 

atlyginimas 

Priemokos Priedai Premijos Kitos 

išmokos** 

Iš viso, 

Eur, ct 
1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 

1. Administracijos 

direktorius 

33 314,06 5 024,35 - - - 38 338,41 

* Neatskaičius mokesčių. 

** Jei buvo išmokėtos kitos išmokos, tuomet po lentele paaiškinama, kokio pobūdžio (už ką) išmokos buvo išmokėtos. 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––– 



* Jei tai juridinis asmuo, nurodoma teisinė forma ir pavadinimas, jei fizinis asmuo – vardas ir pavardė. 

** Nurodomas juridinio asmens kodas. 

*** Nurodomas registras, kuriame kaupiami ir saugomi juridinio asmens duomenys. 

**** Jei tai juridinis asmuo, nurodoma buveinė (adresas), jei fizinis asmuo – adresas korespondencijai. 

***** Jei sandoris yra apmokestinamas PVM, viešoji įstaiga, kuri yra PVM mokėtoja, sumą nurodo be PVM, o viešoji įstaiga, kuri nėra PVM mokėtoja, – su PVM. 

 

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2022 M. 

REIKŠMINGI1 SANDORIAI 

 

Eil. 

Nr. 

Sandorio šalis 
Sandorio objektas Suma, Eur***** 

Pavadinimas* Kodas** Registras*** Adresas**** 

1. Lietuvos 

meistrai, UAB 

304042804 Juridinių 

asmenų 

registras 

Taikos pr. 125F, 

Kaunas 

Posėdžių stalas (1 vnt.), posėdžių kėdės (16 vnt.) ir spintelė 

 

5 150,97 

2. STS Capital, 

UAB 

302919724 Juridinių 

asmenų 

registras 

Ukmergės g. 

222, LT-07157 

Vilnius 

2021-2030 m. Alytaus regiono funkcinės zonos plėtros 

strategijos parengimo paslauga 

9 559,00 

3. VšĮ Lietuvos 

savivaldybių 

asociacijos 

mokymo ir 

konsultavimo 

centras 

304042804 Juridinių 

asmenų 

registras 

M. K. Paco g.4, 

LT10309 

Vilnius 

Kvalifikacijos kėlimo seminaro „Aktuali Maltos savivaldos 

patirtis turizmo plėtros, verslo skatinimo, žaliosios 

ekonomikos ir kitais plėtros klausimais“ suorganizavimo 

paslauga 

8 540,00 

4. ATEA, UAB 122588443 Juridinių 

asmenų 

registras 

Naujoji g. 3, 

LT-62119 

Alytus 

Konferencinė įranga 4 091,54 

5. VšĮ Lietuvos 

savivaldybių 

asociacijos 

mokymo ir 

konsultavimo 

centras 

304042804 Juridinių 

asmenų 

registras 

M. K. Paco g.4, 

LT10309 

Vilnius 

Kvalifikacijos kėlimo seminaro „Strateginio planavimo 

kompetencijų didinimas“ suorganizavimo paslauga 

4 600,00 

     Iš viso 31 941,51 

–––––––––––––––––––– 

 
1 Reikšmingo sandorio 2022 m. vertė 2 559,76 Eur. 



* Jei tai juridinis asmuo, nurodoma teisinė forma ir pavadinimas, jei fizinis asmuo – vardas ir pavardė. 

** Nurodomas juridinio asmens kodas. 

*** Nurodomas registras, kuriame kaupiami ir saugomi juridinio asmens duomenys. 

**** Jei tai juridinis asmuo, nurodoma buveinė (adresas), jei fizinis asmuo – adresas korespondencijai. 

***** Nurodomas susijusių šalių santykių pobūdis remiantis Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos 

rengimo tvarkos aprašo 19.3 papunkčiu. 

****** Jei sandoris yra apmokestinamas PVM, viešoji įstaiga, kuri yra PVM mokėtoja, sumą nurodo be PVM, o viešoji įstaiga, kuri nėra PVM mokėtoja, – su PVM. 

 

 

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2022 M.  

SANDORIAI SU SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS  

 

 

 

 

–––––––––––––––––––– 

Eil. 

Nr. 

Susijusi šalis 
Sandorio 

objektas 

Suma, 

Eur****** 
Pavadinimas* Kodas** Registras*** Adresas**** Santykių 

pobūdis***** 

1. Alytaus rajono 

savivaldybės 

administracija 

188718528 Juridinių 

asmenų 

registras 

Pulko g. 21, 

LT-62135, 

Alytus 

Vienas iš 

steigėjų/dalininkų 

(19.3.1 p.) 

Automobilio 

nuoma 

253,45 

      Iš viso 253,45 



  

Alytaus regiono plėtros taryba

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos

ir finansinės atskaitomybės standartus



Alytaus regiono plėtros taryba,  Naujoji g. 2, LT-62141 Alytus

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

  
 ID: -2147378553
 D/L: -- 

 

eurais

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio 

diena

1 2 3 4 5
A ILGALAIKIS TURTAS  20.178,34 12.423,11
I Nematerialusis turtas P03 5.190,27 4.253,07
I.1    Plėtros darbai  
I.2    Programinė įranga ir jos licencijos  3.375,27 4.253,07
I.3    Kitas nematerialusis turtas  1.815,00
I.4    Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai  
I.5    Prestižas  
II Ilgalaikis materialusis turtas P04 14.988,07 8.170,04
II.1    Žemė  
II.2    Pastatai  
II.3    Infrastruktūros statiniai  
II.4    Kiti statiniai  
II.5    Mašinos ir įrenginiai  4.854,86 926,30
II.6    Transporto priemonės  
II.7    Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas  10.133,21 7.243,74
II.8    Kultūros ir kitos vertybės  
II.9    Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai  
III Ilgalaikis finansinis turtas

IV Mineraliniai ištekliai  

V Kitas ilgalaikis turtas  
B BIOLOGINIS TURTAS
C TRUMPALAIKIS TURTAS  37.108,73 13.415,59
I Atsargos P08 696,13 448,28
I.1    Strateginės ir neliečiamosios atsargos  
I.2    Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius  696,13 448,28
I.3    Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys  
I.4    Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)  
I.5    Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti  
II Išankstiniai apmokėjimai P09 2.680,36 2.006,89
III Per vienus metus gautinos sumos P10 3.411,53 2.432,42
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
III.5    Sukauptos gautinos sumos  3.411,53 2.432,42
III.6    Kitos gautinos sumos  
IV Trumpalaikės investicijos
V Pinigai ir pinigų ekvivalentai P11 30.320,71 8.528,00

IŠ VISO TURTO:  57.287,07 25.838,70
(tęsinys kitame puslapyje) 

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)



Alytaus regiono plėtros taryba,  Naujoji g. 2, LT-62141 Alytus

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena

1 2 3 4 5
D FINANSAVIMO SUMOS P12 52.060,54 23.403,28
I Iš valstybės biudžeto 20.982,74 13.896,55
II Iš savivaldybės biudžeto 3.385,09 1.506,73
III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
IV Iš kitų šaltinių 27.692,71 8.000,00
E ĮSIPAREIGOJIMAI 5.169,54 2.435,42
I Ilgalaikiai įsipareigojimai
I.1     Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
I.2     Ilgalaikiai atidėjiniai
I.3     Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
II Trumpalaikiai įsipareigojimai 5.169,54 2.435,42
II.1     Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai
II.2     Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
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
II.8     Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos
II.9     Tiekėjams mokėtinos sumos P17 179,68 383,01
II.10     Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
II.11     Sukauptos mokėtinos sumos P17 3.231,85 2.052,41
II.12     Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai P17 1.758,01
F GRYNASIS TURTAS P18 56,99 0,00
I Dalininkų kapitalas
II Rezervai
II.1     Tikrosios vertės rezervas
II.2     Kiti rezervai
III Nuosavybės metodo įtaka
IV Sukauptas perviršis ar deficitas 56,99 0,00
IV.1     Einamųjų metų perviršis ar deficitas 56,99 0,00
IV.2     Ankstesnių metų perviršis ar deficitas
G MAŽUMOS DALIS

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR 
MAŽUMOS DALIES:

57.287,07 25.838,70

Administracijos direktorė ____________ Jurgita Butrimaitė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų 

pavadinimas)
(parašas)  (vardas ir pavardė)

Vyresnioji specialistė (vyr. buhalterė)  ____________  Dalia Miglinienė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas) (parašas)  (vardas ir pavardė)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)



Alytaus regiono plėtros taryba,  Naujoji g. 2, LT-62141 Alytus

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

         

      ID: -2147378553

      D/L: -- 

eurais

Eil. 
Nr.
  
  

Straipsniai
  
  
 

Pastabos Nr.
  
  
 

Dalininkų kapitalas
Tikrosios vertės 

rezervas
Kiti rezervai

Nuosavybės metodo 
įtaka

Sukauptas perviršis ar 
deficitas prieš 

nuosavybės metodo 
įtaką

Iš viso
  
  
 

Mažumos dalis
  
  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną

2 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X

3 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X

4 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X

5 Kiti sudaryti rezervai X X X

6 Kiti panaudoti rezervai X X X

7 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X

8 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X 0,00 0,00

9 Kiti pokyčiai

10 Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną

11 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X

12 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X

13 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X

14 Kiti sudaryti rezervai X X X

15 Kiti panaudoti rezervai X X X

16 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X

17 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X 56,99 56,99

18 Kiti pokyčiai

19 Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną 56,99 56,99

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

 

Administracijos direktorė Jurgita Butrimaitė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyresnioji specialistė (vyr. buhalterė) Dalia Miglinienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus) (parašas) (vardas ir pavardė)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______

(data)

Tenka kontroliuojančiajam subjektui

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 



Alytaus regiono plėtros taryba,  Naujoji g. 2, LT-62141 Alytus

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

      

      ID: -2147378553

      D/L: -- 

 

eurais

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.
Tiesioginiai pinigų 

srautai
Netiesioginiai pinigų 

srautai
Iš viso

Tiesioginiai pinigų 
srautai

Netiesioginiai pinigų 
srautai

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI 21.792,71 0,00 21.792,71 9.636,00 0,00 9.636,00
I Įplaukos 198.839,96 0,00 198.839,96 131.900,00 0,00 131.900,00

I.1    Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: 198.800,00 0,00 198.800,00 131.900,00 0,00 131.900,00

I.1.1       Iš valstybės biudžeto 148.800,00 0,00 148.800,00 121.900,00 0,00 121.900,00

I.1.2       Iš savivaldybės biudžeto 10.000,00 0,00 10.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00

I.1.3       Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų

I.1.4       Iš kitų šaltinių 40.000,00 0,00 40.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00

I.2    Iš mokesčių

I.3    Iš socialinių įmokų

I.4    Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų

I.5    Už suteiktas paslaugas iš biudžeto

I.6    Gautos palūkanos

I.7    Kitos įplaukos 39,96 0,00 39,96

II Pervestos lėšos -313,36 0,00 -313,36 -973,76 0,00 -973,76

II.1    Į valstybės biudžetą -313,36 0,00 -313,36 -973,76 0,00 -973,76

II.2    Į savivaldybių biudžetus

II.3    ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms

II.4    Į kitus išteklių fondus

II.5    Viešojo sektoriaus subjektams

II.6    Kitiems subjektams

III Išmokos P02 -176.733,89 0,00 -176.733,89 -121.290,24 0,00 -121.290,24

III.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -131.948,67 0,00 -131.948,67 -96.706,37 0,00 -96.706,37

III.2    Komunalinių paslaugų ir ryšių -2.856,44 0,00 -2.856,44 -1.296,43 0,00 -1.296,43

III.3    Komandiruočių -11.790,52 0,00 -11.790,52 -835,59 0,00 -835,59

III.4    Transporto -43,10 0,00 -43,10

III.5    Kvalifikacijos kėlimo -9.893,20 0,00 -9.893,20 -773,00 0,00 -773,00

III.6    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -724,02 0,00 -724,02 -1.627,39 0,00 -1.627,39

III.7    Atsargų įsigijimo -3.466,03 0,00 -3.466,03 -9.143,40 0,00 -9.143,40

III.8    Socialinių išmokų

III.9    Nuomos -2.948,40 0,00 -2.948,40 -2.682,50 0,00 -2.682,50

III.10    Kitų paslaugų įsigijimo -8.063,51 0,00 -8.063,51 -8.183,56 0,00 -8.183,56

III.11    Sumokėtos palūkanos

III.12    Kitos išmokos -5.000,00 0,00 -5.000,00 -42,00 0,00 -42,00

(tęsinys kitame puslapyje) 

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______

(data)



Alytaus regiono plėtros taryba,  Naujoji g. 2, LT-62141 Alytus

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.
Tiesioginiai pinigų 

srautai
Netiesioginiai pinigų 

srautai
Iš viso

Tiesioginiai pinigų 
srautai

Netiesioginiai pinigų 
srautai

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9
B INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI -8.959,51 0,00 -8.959,51 -13.130,24 0,00 -13.130,24
I Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas -8.959,51 0,00 -8.959,51 -13.130,24 0,00 -13.130,24

II Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas

III Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas

IV Ilgalaikio finansinio turto perleidimas

V Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas

VI Gauti dividendai

VII Kiti investicinės veiklos pinigų srautai

C FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI 8.959,51 0,00 8.959,51 12.022,24 0,00 12.022,24
I Įplaukos iš gautų paskolų

II Gautų paskolų grąžinimas

III Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas

IV Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti 9.000,00 0,00 9.000,00 12.300,00 0,00 12.300,00

IV.1    Iš valstybės biudžeto 9.000,00 0,00 9.000,00 12.300,00 0,00 12.300,00

IV.2    Iš savivaldybės biudžeto

IV.3    Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų

IV.4    Iš kitų šaltinių

V Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti -40,49 0,00 -40,49 -277,76 0,00 -277,76

VI Gauti dalininko įnašai

VII Kiti finansinės veiklos pinigų srautai

D
VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ 
EKVIVALENTŲ LIKUČIUI

I Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) 21.792,71 0,00 21.792,71 8.528,00 0,00 8.528,00
II Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje 8.528,00 8.528,00

III Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 30.320,71 30.320,71 8.528,00 8.528,00

Administracijos direktorė Jurgita Butrimaitė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyresnioji specialistė (vyr. buhalterė) Dalia Miglinienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)



Alytaus regiono plėtros taryba,  Naujoji g. 2, LT-62141 Alytus

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

  
ID: -2147378553

D/L: -- 

 eurais

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.
Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis

1 2 3 4 5
A PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 179.946,11 122.024,26
I FINANSAVIMO PAJAMOS 179.946,11 122.024,26
I.1    Iš valstybės biudžeto 151.339,07 121.484,35
I.2    Iš savivaldybių biudžetų 8.121,64 493,27
I.3    Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų
I.4    Iš kitų finansavimo šaltinių 20.485,40 46,64
II MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS
III PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 
III.1    Pagrindinės veiklos kitos pajamos
III.2    Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma
B PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS P02 -179.946,11 -122.024,26
I DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO P22 -132.384,40 -98.758,78
II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS -3.019,28 -707,13
III KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ -2.726,16 -1.579,70
IV KOMANDIRUOČIŲ -11.790,52 -835,59
V TRANSPORTO -43,10
VI KVALIFIKACIJOS KĖLIMO -9.893,20 -773,00
VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO -724,02 -1.627,39
VIII NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ
IX SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA -2.858,93 -8.399,54
X SOCIALINIŲ IŠMOKŲ
XI NUOMOS -2.948,40 -1.788,98
XII FINANSAVIMO
XIII KITŲ PASLAUGŲ -8.528,10 -7.542,15
XIV KITOS -5.030,00 -12,00
C PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 0,00 0,00
D KITOS VEIKLOS REZULTATAS 56,99
I KITOS VEIKLOS PAJAMOS P21 56,99
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 ĮTAKA

G PELNO MOKESTIS

H
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS 
METODO ĮTAKĄ

56,99 0,00

I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 56,99 0,00
I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI
II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

Administracijos direktorė ____________ Jurgita Butrimaitė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyresnioji specialistė (vyr. buhalterė) ____________ Dalia Miglinienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______
(data)



ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA 

Kodas 305706507, Naujoji g. 2, Alytus 

 

2022 M. GRUODŽIO 31 D.  

PASIBAIGUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO  

FINANSINIŲ ATASKAITŲ 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS  
 

2023 m. vasario 13 d. 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

 Alytaus regiono plėtros taryba (toliau – taryba) yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės 

atsakomybės viešasis juridinis asmuo, įsteigtas penkių Alytaus regiono savivaldybių (Alytaus miesto, 

Alytaus rajono, Druskininkų, Lazdijų rajono, Varėnos rajono). 

Teisinė forma –  regiono plėtros taryba, kodas 305706507. 

Registracijos adresas: Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus. 

Registracijos data: 2021 m. vasario 26 d. 

Konsoliduojantis subjektas – Alytaus miesto savivaldybė. 

Pagrindinė veikla – bendroji viešojo valdymo veikla. 

Regiono plėtros tarybos veiklos tikslai: 

1. planuoti, koordinuoti nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimą Alytaus regione ir 

bendrai su kitomis regionų plėtros tarybomis, savivaldybių institucijomis ir įstaigomis įgyvendinamas 

regioninės plėtros skatinimo priemones;  

2. skatinti socialinę, ekonominę Alytaus regiono plėtrą, darnų urbanizuotų teritorijų 

vystymą, socialinių ir ekonominių skirtumų tarp Alytaus regiono ir kitų regionų bei šių skirtumų tarp 

Alytaus regiono savivaldybių mažinimą; 

3. skatinti savivaldybių bendradarbiavimą, siekiant padidinti funkcinių zonų vystymo ir 

viešųjų paslaugų teikimo organizavimo efektyvumą; 

4. atstovauti Alytaus regionui. 

Regiono plėtros tarybos veiklos sritys: 

– nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimas Alytaus regione; 

 – tarptautinis bendradarbiavimas; 

 – priemonių, skatinančių regiono savivaldybių bendradarbiavimą, didinančių regiono 

patrauklumą, sprendžiančių bendras regiono problemas, įgyvendinimas. 

Tarybos lėšų šaltiniai: valstybės biudžeto lėšos, tarybos dalyvių mokesčiai, paramos ir kitos 

teisėtai gautos lėšos. 

Taryba turi sąskaitą banke, blanką su savo rekvizitais. 

 Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo 

sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais 

(toliau – VSAFAS) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus 

subjektų finansinių ataskaitų parengimą. Taryba teikia žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, 

išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinių ataskaitų rinkinius. Ataskaitos atitinka VSAFAS. 

 Ataskaitų valiutai – eurai. 

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo: 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

6 5 

Sąlygų, kurios galėtų paveikti tolesnę veiklą nėra. 

Taryba kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų neturi. 
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2022 m. esminės apskaitos klaidos nebuvo taisomos. 

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto neužregistruota. 

Taryba nedalyvauja teisiniuose ginčuose.  

Per 2022 m. nebuvo reikšmingų įvykių, kurie būtų paveikę arba galėtų paveikti finansinių 

ataskaitų straipsnius.  

Ataskaitinis laikotarpis – 2022 metai. 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

Nematerialusis turtas 

 

 Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo 

savikaina. Išlaidos, patirtos po pirkto ar susikurto nematerialiojo turto pirminio pripažinimo, didina 

nematerialiojo turto įsigijimo savikainą tik tais atvejais, kai galima patikimai nustatyti, kad patobulintas 

nematerialusis turtas teiks didesnę ekonominę naudą, t. y. kad atliktas esminis nematerialiojo turto 

pagerinimas. Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo 

turto sąskaitose. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, 

finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, 

jei jis yra.  

  Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą 

turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Tam tikro nematerialiojo turto vieneto 

amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos ir 

nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio, kai naudojamo nematerialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo 

likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to 

turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos. 

 Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas, nustatytas atsižvelgiant į sutartis ar kitas 

juridines teises, neturi būti ilgesnis už juridinių teisių galiojimo laikotarpį. 

 Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir naudingo tarnavimo laikas: 

Eil. Nr. Nematerialusis turtas  
Naudingo tarnavimo 

laikas (metais) 

1. Programinė įranga ir jos licencijos  5 

2. Kitas nematerialusis turtas 2 

 

Ilgalaikis materialusis turtas 

 

 Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje 

registruojamas įsigijimo savikaina. Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje 

registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis 

materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo 

savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Kultūros vertybės ir kitos vertybės 

po pirminio pripažinimo finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte. Ilgalaikio materialiojo turto 

nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio 

materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas 

naudoti, pirmos dienos.  

 Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio pirmos dienos, kai naudojamo 

ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kuri lygi 0 Eur, kai turtas 

perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, 

lygus jo likutinės vertės sumai. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant 

tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, 
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patvirtintus įstaigos direktoriaus įsakymu. Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo 

savikaina, sukauptas nusidėvėjimas ir, jei yra, nuvertėjimas nurašomi. Pardavimo pelnas ar nuostoliai 

parodomi atitinkamame veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje.  

 Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripažįstami esminiu 

turto pagerinimu, jei padidina turto funkcijų apimtį arba pailgina turto naudingo tarnavimo laiką, arba iš 

esmės pagerina jo naudingąsias savybes. Šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo 

savikaina ir (arba) patikslinamas likęs turto naudingo tarnavimo laikas. Nusidėvėjimo skaičiavimas 

tikslinamas nuo kito mėnesio, kurį esminio turto pagerinimo darbai buvo baigti ir nustatytas naujas 

naudingo tarnavimo laikas, pirmos dienos. 

 Nustatytos šios materialiojo turto grupės ir turto nusidėvėjimo laikas: 

Eil. Nr. Ilgalaikio materialiojo turto grupės ir rūšys 
Naudingo tarnavimo 

laikas (metais) 

1. Mašinos ir įrenginiai  

1.1 Informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir 

įranga 

7 

1.2 Kitos mašinos ir įrenginiai 10 

2. Baldai ir biuro įranga  

2.1. Baldai 6 

2.2. Kompiuteriai ir jų įranga 5 

2.3. Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 5 

2.4. Kita biuro įranga 5 

 

Atsargos 

 

Atsargos – viešojo sektoriaus subjekto turtas, kurį viešojo sektoriaus subjektas per vienus metus 

sunaudoja pajamoms uždirbti ar viešosioms paslaugoms teikti arba kuris yra laikomas numatant jį 

parduoti ar paskirstyti vykdant įprastą veiklą, išskyrus ilgalaikį turtą, kurį numatoma per 12 mėnesių 

perduoti kitiems viešojo sektoriaus subjektams, taip pat viešojo sektoriaus subjekto ūkinis inventorius, 

nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos teikti paslaugos pagal trumpalaikes sutartis. 

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o 

sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, 

atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. 

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

taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą. 

Atsargos gali būti nukainojamos iki grynosios realizavimo vertės tam, kad jų balansinė vertė 

neviršytų būsimos ekonominės naudos ar paslaugų vertės, kurią tikimasi gauti šias atsargas pardavus, 

paskirsčius ar panaudojus. Kai atsargos parduodamos ar perduodamos, jų balansinė vertė pripažįstama 

sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos. Atsargų sunaudojimas arba 

pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai apskaitoje 

registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija. 

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti inventoriaus 

vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse 

sąskaitose.  

 

Finansinis turtas 

 

Įstaigos taikomi finansinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS 

„Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. 

Įstaigos finansinis turtas yra skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį. 

Ilgalaikiam finansiniam turtui priskiriama: 
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1. po vienerių metų gautinos sumos; 

2. kitas ilgalaikis finansinis turtas. 

Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama: 

1. per vienerius metus gautinos sumos (įskaitant ilgalaikių gautinų sumų einamųjų metų dalį); 

2. pinigai ir pinigų ekvivalentai; 

3. kitas trumpalaikis finansinis turtas. 

 

Gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai 

 

 Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. 

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus 

nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, 

atėmus nuvertėjimo nuostolius.  

 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

 

Pinigus sudaro pinigai banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, likvidžios 

investicijos, kurios gali būti greitai ir lengvai iškeičiamos į žinomą pinigų sumą. Tokių investicijų 

terminas neviršija trijų mėnesių, o vertės pokyčių rizika yra labai nežymi. 

 

Finansavimo sumos 

 

Finansavimo sumos – įstaigos iš savivaldybės ar valstybės biudžeto, Europos Sąjungos 

(finansinė parama), užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų bei iš kitų šaltinių gauti arba gautini 

pinigai arba kitas turtas, skirtas įstaigos nuostatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. 

Finansavimo sumos apima ir įstaigos gautus arba gautinus pinigus ir kitą turtą pavedimams vykdyti, 

kitas lėšas įstaigos išlaidoms kompensuoti ir paramos būdu gautą turtą. 

Įstaigos gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: 

1. finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti; 

2. finansavimo sumas kitoms išlaidoms. 

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui yra gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis turtas 

arba atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti įsigyti ilgalaikį arba trumpalaikį nepiniginį turtą. 

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms 

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

visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti. 

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

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

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, įstaigoje 

sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams, 

mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojant perduotas finansavimo sumas. 

Gautos ir perduotos ne viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, registruojamos kaip 

įstaigos sąnaudos, kartu pripažįstant finansavimo, kuris buvo skirtas šiam tikslui, pajamas. 

 

Finansiniai įsipareigojimai 

 

Visi įstaigos įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.  

Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai skirstomi į: 

1. ilgalaikius atidėjinius (pvz., atidėjiniai dėl įstaigai iškeltų teisminių ieškinių, kai tikėtina, kad 

dėl jų baigties įstaiga turės sumokėti priteistas sumas); 

2. ilgalaikius skolinius įsipareigojimus; 
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3. kitus ilgalaikius įsipareigojimus. 

Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai skirstomi į: 

1. ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalį; 

ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalį ir trumpalaikius atidėjinius; 

3. trumpalaikius skolinius įsipareigojimus; 

4. mokėtinas subsidijas, dotacijas ir finansavimo sumas; 

5. mokėtinos sumos į biudžetą ir kitus fondus; 

6. mokėtinas socialines išmokas; 

7. grąžintinus mokesčius, įmokas ir jų permokas; 

8. tiekėjams mokėtinas sumas; 

9. su darbo santykiai susijusius įsipareigojimus; 

10. sukauptas mokėtinas sumas; 

11. kitus trumpalaikius įsipareigojimus. 

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina, išskyrus 

finansinį įsipareigojimą, kuris paskesnio įvertinimo metu įvertinamas amortizuota savikaina ir kurio 

atsiradimo metu nebuvo gauta pinigų.  

1. ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina; 

2. trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina. 

 

Atidėjiniai 

 

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tik tada, kai dėl įvykio praeityje įstaiga turi 

dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi 

ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, 

atidėjiniai nėra pripažįstami, o tiktai informacija apie susijusį su tikėtina sumokėti suma neapibrėžtąjį 

įsipareigojimą yra pateikiama finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte (toliau vadinama – aiškinamasis 

raštas). Atidėjiniai yra peržiūrimi paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami, 

atsižvelgiant į naujus įvykius ar aplinkybes, kad parodytų tiksliausią dabartinį įvertinimą. 

 

Finansinė nuoma (lizingas) 

 

Nuomos sutartims taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Ar nuoma bus laikoma 

veiklos nuoma ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio ir ekonominės 

prasmės. 

Nuomos sandoriai grupuojami į veiklos nuomos ar finansinės nuomos (lizingo) sandorius, 

atsižvelgiant į tai, kiek turto nuosavybės teikiamos naudos ir rizikos tenka nuomotojui ir kiek 

nuomininkui. Nuoma yra laikoma finansine nuoma, jei iš esmės visa su turto nuosavybe susijusi nauda 

ir didžioji dalis rizikos perduodama nuomininkui. 

Nuoma apskaitoje laikoma finansine nuoma, jeigu sutartyje yra nustatyta (arba sutarties sąlygos 

apsprendžia) bent viena iš šių sąlygų: 

1. nuomos laikotarpio pabaigoje nuomotojas perduoda turto nuosavybės teisę; 

2. nuomos laikotarpio pabaigoje įstaiga turi teisę įsigyti turtą už kainą, kuri, tikimasi, bus 

reikšmingai mažesnė (daugiau nei 30 proc.) už jo tikrąją vertę nuomos laikotarpio pabaigoje, ir nuomos 

laikotarpio pradžioje labai tikėtina, kad šia teise bus pasinaudota; 

3. nuomos laikotarpis apima lygią ar ilgesnę nei 75 procentai turto ekonominio naudingo 

tarnavimo laiko dalį, net jei turto nuosavybės teisės nenumatoma perduoti; 

4. nuomos laikotarpio pradžioje dabartinė pagrindinių nuomos įmokų vertė sudaro ne mažiau 

kaip 90 procentų nuomojamo turto tikrosios vertės; 

5. nuomojamas turtas yra specifinės paskirties, šio turto savybės ir paskirtis negali būti lengvai 

pakeičiami ir, neatlikus didesnių pakeitimų, juo naudotis galėtų tik įstaiga. 
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Apskaitoje registruojamos finansinės nuomos įmokos yra padalijamos, išskiriant turto vertės 

dengimo sumą, palūkanas ir kitas įmokas (kompensuotinas nuomos sumas, neapibrėžtus nuomos 

mokesčius ir pan., jei tokie yra numatyti finansinės nuomos sutartyje). Palūkanos priskiriamos finansinės 

ir investicinės veiklos sąnaudoms ir apskaitoje yra registruojamos kaupimo principu, t. y. registruojamos 

tą ataskaitinį laikotarpį, už kurį apskaičiuojamos ateityje mokėtinos palūkanos. Finansinės nuomos būdu 

įsigyto ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė paskirstoma per visą jo naudingo tarnavimo laiką.  

 

Veiklos nuoma 

 

Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai didžioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos 

neperduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui. Nuomos įmokos pagal veiklos nuomos sutartį yra 

registruojamos apskaitoje kaip sąnaudos tolygiai (tiesiniu metodu) per nuomos laikotarpį. 

 

Pajamos 

 

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu 

laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Registruojant visas su 

finansavimo pajamų pripažinimu susijusias operacijas, būtina nurodyti, kokiai valstybės funkcijai ir 

kuriai programai vykdyti buvo pripažintos finansavimo pajamos, panaudojant detalizuojančius 

požymius. 

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog įstaiga gaus su sandoriu 

susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai įstaiga gali patikimai 

įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. 

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, 

kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos paslaugos ar parduodamas turtas ar kt., nepriklausomai nuo 

pinigų gavimo momento. 

 

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 

konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, 

šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. 

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

atvejais, kai numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos iš bendros mokėtinos 

sumos, sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą taikant rinkos palūkanų normą. 

 

Sandoriai užsienio valiuta 

 

Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio 

valiuta“. 

Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio 

dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių 

užsienio valiuta bei iš užsienio 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 užsienio valiutos santykį. 
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Turto nuvertėjimas 

 

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. 

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

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma mažinant 

turto balansinę vertę bei ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos 

veiklos sąnaudas. 

Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turto nuvertėjimo atveju 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. 

Kai vėlesnį ataskaitinį laikotarpį, pasikeitus aplinkybėms, atstatoma anksčiau pripažinta turto 

nuvertėjimo suma, turto balansinė vertė po nuvertėjimo atstatymo negali viršyti jo balansinės vertės, 

kuri būtų buvusi, jeigu turto nuvertėjimas nebūtų buvęs pripažintas. 

 

Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas 

 

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto apskaitos principai nustatyti 18-ajame 

VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“. 

Įstaiga nepripažįsta neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto, tačiau neapibrėžtieji 

įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas gali būti registruojami nebalansinėse sąskaitose. Neapibrėžtieji 

įsipareigojimai nerodomi nei finansinės būklės ataskaitoje, nei veiklos rezultatų ataskaitoje, o 

informacija apie juos pateikiama aiškinamajame rašte. Kai tikimybė, kad reikės panaudoti turtą 

įsipareigojimui apmokėti, yra labai maža, informacija apie juos aiškinamajame rašte neteikiama. 

Informacija apie neapibrėžtąjį turtą ir įsipareigojimus peržiūrima ne rečiau negu kiekvieno ataskaitinio 

laikotarpio paskutinę dieną, siekiant užtikrinti, kad pasikeitimai būtų tinkamai atskleisti aiškinamajame 

rašte. 

Neapibrėžtasis turtas finansinėse ataskaitose neparodomas, kol nėra aišku, ar jis duos įstaigai 

ekonominės naudos. Jei ekonominė nauda tikėtina, tačiau nėra tikra, kad ji bus gauta, informacija apie 

neapibrėžtąjį turtą pateikiama aiškinamajame rašte. 

 

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 

 

Įvykių, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, apskaitos ir pateikimo finansinėse ataskaitose 

taisyklės pateiktos 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas 

ir poataskaitiniai įvykiai“. 

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie 

įstaigos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į 

jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų 

ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, aprašomi 

aiškinamajame rašte, kai jie reikšmingi. 

 

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai 

 

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra 

užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos. 

Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. 

Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių 

ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte. 
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Segmentai 

 

Įstaiga apskaitą tvarko pagal segmentus. Segmentas – įstaigos veiklos dalis, apimanti vienos 

valstybės funkcijos, nustatytos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir 

išlaidų klasifikacijoje, atlikimą.  

Įstaiga skiria šiuos segmentus: 

1. bendrųjų valstybės paslaugų; 

2. gynybos; 

3. viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos; 

4. ekonomikos; 

5. aplinkos apsaugos; 

6. būsto ir komunalinio ūkio; 

7. sveikatos apsaugos; 

8. poilsio, kultūros ir religijos; 

9. švietimo; 

10. socialinės apsaugos. 

Apie kiekvieną segmentą pateikiama tokia informacija: 

1. segmento sąnaudos; 

2. segmento pinigų srautai. 

Įstaiga turto, įsipareigojimų ir finansavimo sumų apskaitą tvarko pagal segmentus, t. y. taip, 

kad galėtų pagal segmentus teisingai užregistruoti pagrindinės veiklos sąnaudas ir išmokas tinkamai 

priskirti prie veiklos segmentų. 

Turtas, įsipareigojimai, finansavimo sumos ir sąnaudos, kurių priskyrimo prie segmento 

pagrindas yra neaiškus, turi būti priskiriami prie didžiausią VSS veiklos dalį sudarančio segmento – 

viešoji tvarka ir visuomenės apsauga. 

 

Apskaitos politikos keitimas 

 

Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, 

apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. 

Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima 

palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia įstaiga 

finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. 

Apskaitos politika keičiama dėl VSAFAS pasikeitimo arba jei kiti teisės aktai to reikalauja. 

Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t. y. nauja 

apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika 

yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo. Poveikis, kurį daro 

apskaitos politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio informacijai ir darytų ankstesnių 

ataskaitinių laikotarpių informacijai, registruojamas apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį apskaitos 

politika pakeičiama ir parodomas einamojo ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje 

„Apskaitos politikos keitimo bei esminių klaidų taisymo įtaka“. Šioje eilutėje yra parodoma apskaitos 

politikos keitimo poveikio dalis, susijusi su ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais. Lyginamoji 

ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informacija finansinėse ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t. 

y. nėra koreguojama. 

 

Apskaitinių įverčių keitimas 

 

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi 

atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. 

Apskaitinio įverčio pasikeitimo poveikis nustatant grynąjį perviršį ar deficitą priskiriamas: 
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1. laikotarpiui, kada įvyko pasikeitimas, jei jis turi įtakos tik tam laikotarpiui; 

2. laikotarpiui, kada įvyko pasikeitimas, ir vėlesniems laikotarpiams, jei pasikeitimas turi įtakos 

ir jiems. 

Įstaigos apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos 

eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik 

finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, 

pateikiama aiškinamajame rašte. 

Apskaitos politika laikomas pasirinktas apskaitos metodas (pvz., nusidėvėjimas skaičiuojamas 

tiesioginiu metodu), o apskaitiniu įverčiu laikoma įstaiga pasirinkta apskaičiavimo taisyklė (pvz., 

konkretūs nusidėvėjimo normatyvai). 

 

Apskaitos klaidų taisymas 

 

Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, 

apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. 

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių 

laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai 

arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,5 procento 

per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės. 

Ir esminės, ir neesminės apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio 

finansinėse ataskaitose iki jų patvirtinimo VSAFAS informacinėje sistemoje dienos. Apskaitos klaidų 

taisymo įtaka finansinėse ataskaitose parodoma taip: 

1. jei apskaitos klaida nėra esminė, jos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje, kurioje 

buvo užregistruota klaidinga informacija, ir parodomas toje pačioje veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje, 

kurioje buvo pateikta klaidinga informacija; 

2. jei apskaitos klaida esminė, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir parodomas 

veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių apskaitos klaidų taisymo 

įtaka“. Lyginamoji ankstesniojo ataskaitinio laikotarpio finansinė informacija pateikiama tokia, kokia 

buvo, t. y. nekoreguojama. Su esminės klaidos taisymu susijusi informacija pateikiama aiškinamajame 

rašte. 

 

III. PASTABOS 

 

P02 Informacija pagal segmentus 

 

 Informacija pagal veiklos segmentus pateikiama 1 ir 2 priede. 

 

P03 Nematerialusis turtas 

 

 Informacija apie Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį 

pateikta 3 priede. 

 

P04 Ilgalaikis materialusis turtas 

 

 Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį lentelė 

pateikta 4 priede. 

 

P08 Atsargos 

 

 Atsargų balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas 5 priede. 
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P09 Išankstiniai apmokėjimai 

 

 Išankstinius apmokėjimus tiekėjams 843,25 Eur sudaro iš anksto sumokėta sumos už prekes.  

 Kitas ateinančių laikotarpių sąnaudas 1 837,11 Eur sudaro: 

 1. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 743,71 Eur; 

 2. viešųjų pirkimų informacinės sistemos nuomos sąnaudos 640,47 Eur; 

 3. antivirusinės programos ir MS Office licencijų nuomos sąnaudos 344,65 Eur; 

 4. interneto domeno registravimo mokestis  4,46 Eur; 

 5. serverio nuoma interneto svetainei 103,82 Eur. 

 Žemiau pateikiama lentelė apie išankstinius apmokėjimus: 

 

Eil. 

Nr. 
Straipsniai 

Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena 

Paskutinė praėjusio 

ataskaitinio 

laikotarpio diena 

1 2 3 4 

1. Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina 2680,36 2006,89 

1.1.     Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 843,25 1083,37 

1.2. 

    Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams 

pavedimams vykdyti    

1.2.1. 

Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams 

pavedimams vykdyti iš valstybės biudžeto   

1.2.2. Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams 

pavedimams vykdyti iš savivaldybės biudžeto   

1.2.3. Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams 

pavedimams vykdyti iš ES, užsienio valstybių ir 

tarptautinių organizacijų   

1.2.4. Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams 

pavedimams vykdyti iš kitų finansavimo šaltinių   

1.3.     Išankstiniai mokesčių mokėjimai    

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 1837,11  923,52 

2. Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas     

 Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1+2) 2680,36 2006,89 
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P10 Per vienerius metus gautinos sumos 

 

    
Paskutinė ataskaitinio laikotarpio 

diena 

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio 

paskutinė diena 

Eil. 

Nr. 

Straipsniai 

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) 

3 411,53 3 411,53   2 432,42 2 432,42   

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 

            

1.3.1 
Gautinos sumos už turto 

naudojimą 
            

1.3.2 
Gautinos sumos už parduotas 

prekes 
            

1.3.3 
Gautinos sumos už suteiktas 

paslaugas 
            

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 3 411,53 3 411,53   2 432,42 2 432,42   

1.5.1 Iš biudžeto 3 411,53 3 411,53   2 432,42 2 432,42   

1.5.2 Kitos             

1.6 Kitos gautinos sumos             

2 

Per vienus metus gautinų 

sumų nuvertėjimas 

ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje 

            

2.1 

Gautinų mokesčių ir 

socialinių įmokų 

nuvertėjimas 

            

2.1.1 
Gautinų mokesčių 

nuvertėjimas 
            

2.1.2 
Gautinų socialinių įmokų 

nuvertėjimas 
            

2.2 
Gautinų finansavimo sumų 

nuvertėjimas 
            



12 

 

    
Paskutinė ataskaitinio laikotarpio 

diena 

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio 

paskutinė diena 

Eil. 

Nr. 

Straipsniai 

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 

2.3 

Gautinų sumų už turto 

naudojimą, parduotas prekes, 

turtą, paslaugas nuvertėjimas 

            

2.4 
Sukauptų gautinų sumų 

nuvertėjimas 
            

2.5 
Kitų gautinų sumų 

nuvertėjimas 
            

3 
Per vienus metus gautinų 

sumų balansinė vertė (1+2) 
3 411,53 3 411,53   2 432,42 2 432,42   

 Sukauptas gautinas sumas sudaro sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto.  

 

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

 

    
Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena 

Paskutinė praėjusio atas-

kaitinio laikotarpio diena 

Eil. 

Nr. 

Straipsniai 

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) 
        

1.1 Pinigai bankų sąskaitose         

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) 
2 628,00 2 628,00 528,00 528,00 

2.1 Pinigai bankų sąskaitose  2 628,00 2 628,00 528,00 528,00 

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) 
27 692,71 27 692,71 8 000,00 8 000,00 

3.1 Pinigai bankų sąskaitose  27 692,71 27 692,71 8 000,00 8 000,00 

3.2 Pinigai kasoje          
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Paskutinė ataskaitinio 

laikotarpio diena 

Paskutinė praėjusio atas-

kaitinio laikotarpio diena 

Eil. 

Nr. 

Straipsniai 

Iš viso 
Biudžeto 

asignavimai 
Iš viso 

Biudžeto 

asignavimai 

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) 30 320,71 30 320,71 8 528,00 8 528,00 

5 Iš jų išteklių fondų lėšos          

Pinigų likutį 2022 m. gruodžio 31 d. sudaro Alytaus regiono savivaldybių stojamųjų ir 

dalyvių mokesčių likutis banko sąskaitoje. Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos apskaitomos kaip 

gautos iš savivaldybės biudžeto, o iš kitų regiono savivaldybių – iš kitų finansavimo šaltinių, kadangi 

Alytaus miesto savivaldybė yra konsoliduojantis subjektas. 

 

P12 Finansavimo sumos 

 

Informacija apie įstaigos finansavimo sumų pagal šaltinį, tikslinę paskirtį pokyčius per 

ataskaitinį laikotarpį pateikiama 6 priede, apie finansavimo sumų likučius – 7 priede. 

Pergrupavimų eilutėje įrašytas finansavimo sumų pergrupavimas pagal paskirtį. 

  

 P17 Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas 

 

    Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena  
Praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutinė 

diena  

Eil. 

Nr. 

Straipsniai 

Iš viso 

Tarp jų 

viešojo 

sektoriaus 

subjektams 

Tarp jų 

kontroliuojamie

ms ir 

asocijuotiesiem

s 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 
179,68     383,01     

4 
Sukauptos 

mokėtinos sumos 
3 231,85     2 052,41     

4.1 

Sukauptos 

finansavimo 

sąnaudos 

            

4.2 

Sukauptos 

atostoginių 

sąnaudos 

3 231,85     2 052,41     
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    Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena  
Praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutinė 

diena  

Eil. 

Nr. 

Straipsniai 

Iš viso 

Tarp jų 

viešojo 

sektoriaus 

subjektams 

Tarp jų 

kontroliuojamie

ms ir 

asocijuotiesiem

s ne viešojo 

sektoriaus 

subjektams 

Iš viso 

Tarp jų 

viešojo 

sektoriaus 

subjektams 

Tarp jų 

kontroliuojamiems 

ir asocijuotiesiems 

ne viešojo 

sektoriaus 

subjektams 

4.3 
Kitos sukauptos 

sąnaudos 
            

4.4 
Kitos sukauptos 

mokėtinos sumos 
            

5 
Kiti trumpalaikiai 

įsipareigojimai 
            

5.1 
Mokėtini veiklos 

mokesčiai 
            

5.2 
Gauti išankstiniai 

apmokėjimai 
            

5.2.1 
Mokesčių, gautų 

avansu, sumos 
            

5.2.2 

Socialinių įmokų, 

gautų avansu, 

sumos 

            

5.2.3 

Kiti gauti 

išankstiniai 

apmokėjimai 

            

5.3 
Kitos mokėtinos 

sumos 
1 758,01            

6 

Kai kurių mokėtinų 

sumų balansinė 

vertė (1+2+3+4+5) 

5 169,54     2 435,42     

 

Informacija apie įsipareigojimus nacionaline ir užsienio valiuta 

 

Eil. 

Nr. 
Įsipareigojimų dalis valiuta 

Balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje 

Balansinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje 

1 2 3 4 

1 Eurais  2 435,42 5 169,54 

2 JAV doleriais     

3 Kitomis      

4 Iš viso 2 435,42 5 169,54 

 

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos 

 

Informacija apie 2022 metų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikiama 

8 priede. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, 

Alytaus regiono plėtros tarybos administracijos direktorius į pareigas konkurso tvarka skiriamas 

savivaldybių tarybų kadencijos laikotarpiui ir dirba pagal terminuotą darbo sutartį, todėl jo darbo 

užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos įrašytos į 6 eilutę „Kiti“, o ne į 5.1 – „Einantys 

vadovaujamas pareigas“.  



15 

 

 Pagrindinės veiklos kitų paslaugų sąnaudas sudaro renginių organizavimo, patalpų 

eksploatacinės, programinės įrangos priežiūros, Registrų centro paslaugų, logotipo idėjos sukūrimo ir 

kitos paslaugų sąnaudos. 

 Pagrindinės veiklos kitų pagrindinės veiklos sąnaudų kitos sąnaudos – prenumeratos 

sąnaudos. Nuo 2022 m. kasmet skiriama ir mokama V. Krėvės-Mickevičiaus literatūrinė premija, kurios 

dydis 5 000,00 Eur. 

Eil. 

Nr. 
Straipsnio pavadinimas 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

1 2 3 4 

1 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos 5 030,00 12,00 

1.1 
Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms 

organizacijoms 
    

1.2 Narystės mokesčiai     

1.3 Stipendijos studentams     

1.4 
Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos 

ir laimėjimai (prizai) 
5 000,00    

1.5 Veiklos mokesčiai     

1.6 Kitos 30,00 12,00 

 

Nuoma 

 

 Alytaus regiono plėtros taryba nuomojasi patalpas ir programinės įrangos licencijas. 

Nuomos įmokų, pripažintų ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis suma – 2 948,80 Eur (2021 m. – 1788,98 

Eur. 

 Būsimosios pagrindinės nuomos įmokos, kurias numatoma sumokėti pagal pasirašytas 

veiklos nuomos sutartis: 
Eil. 

Nr. 
Laikotarpis 

Mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos 

paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną 

1 2 3 

1 Per vienerius metus 1 990,67 

2 Nuo vienerių iki penkerių metų 3 812,92 

3 Po penkerių metų 0 

4 Iš viso 5 803,59 

 

Panauda 

 

Alytaus regiono plėtros taryba sudariusi panaudos sutartį, kurios pagrindu yra gavusi 

ilgalaikį turtą ir atsargas. Žemiau pateiktoje lentelėje – turto, gauto pagal panaudos sutartį, vertė, 

nurodyta panaudos sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną: 

Eil. 

Nr. 
Turto grupės 

Paskutinė ataskaitinių 

metų diena 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

1 2 3 4 

1 Nematerialusis turtas     

1.1 Programinė įranga ir jos licencijos     

1.2 Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)     
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Eil. 

Nr. 
Turto grupės 

Paskutinė ataskaitinių 

metų diena 

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 

1.3 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai     

1.4 Nebaigti projektai     

1.5 Kitas nematerialusis turtas     

2 Ilgalaikis materialusis turtas 261,36 261,36 

2.1 Žemė     

2.2 Gyvenamieji pastatai     

2.3 Kiti pastatai     

2.4 Infrastruktūros ir kiti statiniai     

2.5 Nekilnojamosios kultūros vertybės     

2.6 Mašinos ir įrenginiai     

2.7 Transporto priemonės     

2.8 Kilnojamosios kultūros vertybės     

2.9 Baldai ir biuro įranga 261,36 261,36 

2.10 Kitos vertybės     

2.11 Kitas ilgalaikis materialusis turtas     

2.12 Nebaigta statyba     

3 Biologinis turtas     

3.1 Gyvūnai     

3.2 Medynai     

3.3 Parkų ir skverų želdiniai     

3.4 Daugiamečiai sodiniai     

3.5 Pasėliai     

3.6 Kitas biologinis turtas     

4 Atsargos 1 825,46 2 123,48 

4.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos     

4.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 1 825,46 2 123,48 

4.3 Nebaigta gaminti produkcija     

4.4 Pagaminta produkcija     

4.5 Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)     

4.6 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti     

5 Iš viso 1 825,46  2 384,84 
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Gauto turto pagal panaudą sutarčių laikotarpiai: 

Sutarties Nr. Panaudos sutarčių pobūdis 
Sutarties terminas 

(metai) 

Galimybė pratęsti 

panaudos laikotarpį 

1 2 3 4 

8S-95/TS-11 Ilgalaikės sutartys 5 Nenumatyta 

 

 

Administracijos direktorė     Jurgita Butrimaitė 

 

 

Vyresnioji specialistė (vyriausioji buhalterė)   Dalia Miglinienė 



Alytaus regiono plėtros taryba,  Naujoji g. 2, LT-62141 Alytus

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

          

ID: -2147378553

D/L: -- 

P2 Informacija pagal segmentus

          

Eil.
Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai 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

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Pagrindinės veiklos sąnaudos -179.946,11 -179.946,11

1.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -132.384,40 -132.384,40

1.2    Nusidėvėjimo ir amortizacijos -3.019,28 -3.019,28

1.3    Komunalinių paslaugų ir ryšių -2.726,16 -2.726,16

1.4    Komandiruočių -11.790,52 -11.790,52

1.5    Transporto -43,10 -43,10

1.6    Kvalifikacijos kėlimo -9.893,20 -9.893,20

1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -724,02 -724,02

1.8    Nuvertėjimo ir nurašytų sumų

1.9    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -2.858,93 -2.858,93

1.10    Socialinių išmokų

1.11    Nuomos -2.948,40 -2.948,40

1.12    Finansavimo

1.13    Kitų paslaugų -8.528,10 -8.528,10

1.14    Kitos -5.030,00 -5.030,00

2
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 

taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai

3.1    Išmokos -176.733,89 -176.733,89

3.1.1       Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -131.948,67 -131.948,67

3.1.2       Komunalinių paslaugų ir ryšių -2.856,44 -2.856,44

3.1.3       Komandiruočių -11.790,52 -11.790,52

3.1.4       Transporto -43,10 -43,10

3.1.5       Kvalifikacijos kėlimo -9.893,20 -9.893,20

3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo -724,02 -724,02

3.1.7       Atsargų įsigijimo -3.466,03 -3.466,03

3.1.8       Socialinių išmokų

3.1.9       Nuomos -2.948,40 -2.948,40

3.1.10       Kitų paslaugų įsigijimo -8.063,51 -8.063,51

3.1.11       Sumokėtos palūkanos

3.1.12       Kitos išmokos -5.000,00 -5.000,00

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Segmentai Segmentai



Alytaus regiono plėtros taryba,  Naujoji g. 2, LT-62141 Alytus

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

          

  ID: -2147378553

D/L: -- 

 

          

Eil.
Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai 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

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Pagrindinės veiklos sąnaudos -122.024,26 -122.024,26

1.1    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -98.758,78 -98.758,78

1.2    Nusidėvėjimo ir amortizacijos -707,13 -707,13

1.3    Komunalinių paslaugų ir ryšių -1.579,70 -1.579,70

1.4    Komandiruočių -835,59 -835,59

1.5    Transporto

1.6    Kvalifikacijos kėlimo -773,00 -773,00

1.7    Paprastojo remonto ir eksploatavimo -1.627,39 -1.627,39

1.8    Nuvertėjimo ir nurašytų sumų

1.9    Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -8.399,54 -8.399,54

1.10    Socialinių išmokų

1.11    Nuomos -1.788,98 -1.788,98

1.12    Finansavimo

1.13    Kitų paslaugų -7.542,15 -7.542,15

1.14    Kitos -12,00 -12,00

2
Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų 

taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai

3.1    Išmokos -121.290,24 -121.290,24

3.1.1       Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -96.706,37 -96.706,37

3.1.2       Komunalinių paslaugų ir ryšių -1.296,43 -1.296,43

3.1.3       Komandiruočių -835,59 -835,59

3.1.4       Transporto

3.1.5       Kvalifikacijos kėlimo -773,00 -773,00

3.1.6       Paprastojo remonto ir eksploatavimo -1.627,39 -1.627,39

3.1.7       Atsargų įsigijimo -9.143,40 -9.143,40

3.1.8       Socialinių išmokų

3.1.9       Nuomos -2.682,50 -2.682,50

3.1.10       Kitų paslaugų įsigijimo -8.183,56 -8.183,56

3.1.11       Sumokėtos palūkanos

3.1.12       Kitos išmokos -42,00 -42,00

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Segmentai Segmentai



Alytaus regiono plėtros taryba,  Naujoji g. 2, LT-62141 Alytus

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

        
 ID: -2147378553

D/L: -- 

P3 Nematerialusis turtas

Kitas nematerialusis turtas Nebaigti projektai ir
išankstiniai 
apmokėjimai

Eil.
Nr.

 

Straipsniai
  
  

Plėtros darbai
  
  

Programinė įranga ir 
jos licencijos

  
  

Patentai, autorių ir 
kitos teisės

Nematerialiosios 
vertybės

Kitas nematerialusis 
turtas

Nebaigti projektai
Išankstiniai 
apmokėjimai

Prestižas
  
  

Iš viso
  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
4.394,00 4.394,00

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį 1.815,00 1.815,00

2.1       pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina 1.815,00 1.815,00

2.2
      neatlygintinai gauto nematerialiojo turto

      įsigijimo savikaina

2.3
      nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės

      nuomos (lizingo) sutartis

3
Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto 

suma per ataskaitinį laikotarpį

3.1       parduoto

3.2       perduoto

3.3       nurašyto

4 Pergrupavimai (+/-)

5 Kiti pokyčiai

6
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)
4.394,00 1.815,00 6.209,00

6.1

     Iš jos:

     Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai 

     amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo 

     sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar

     pasigaminimo savikaina

7
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje
X -140,93 X X X -140,93

8
Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta 

amortizacijos suma
X X X X

9
Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį 

laikotarpį
X -877,80 X X X -877,80

10
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto 

nematerialiojo turto amortizacijos suma
X X X X

10.1    parduoto X X X X

10.2    perduoto X X X X

10.3    nurašyto X X X X

11 Pergrupavimai (+/-) X X X X

12 Kiti pokyčiai X X X X

13
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)
X -1.018,73 X X X -1.018,73

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSININFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ



Alytaus regiono plėtros taryba,  Naujoji g. 2, LT-62141 Alytus

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

2

        
 ID: -2147378553

D/L: -- 

P3 Nematerialusis turtas

Kitas nematerialusis turtas Nebaigti projektai ir
išankstiniai 
apmokėjimai

Eil.
Nr.

 

Straipsniai
  
  

Plėtros darbai
  
  

Programinė įranga ir 
jos licencijos

  
  

Patentai, autorių ir 
kitos teisės

Nematerialiosios 
vertybės

Kitas nematerialusis 
turtas

Nebaigti projektai
Išankstiniai 
apmokėjimai

Prestižas
  
  

Iš viso
  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

15
Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta 

nuvertėjimo suma

16
Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį 

laikotarpį

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

18
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto 

nematerialiojo turto nuvertėjimo suma

18.1    parduoto

18.2    perduoto

18.3    nurašyto

19 Pergrupavimai (+/-)

20 Kiti pokyčiai 

21
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

(14+15+16-17-18+/-19+/-20)

22
Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (6-13-21)
3.375,27 1.815,00 5.190,27

23
Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje (1-7-14)
4.253,07 4.253,07

24
Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už 

teisę naudotis programine įranga ir licencijomis
X X X X X X X

25
Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos 

nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai
X X X X X X X

Pastabos:
1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi 

būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto 

sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba 

nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestižas“ pildomas tik 

konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.



Alytaus regiono plėtros taryba,  Naujoji g. 2, LT-62141 Alytus

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

       
 ID: -2147378553
 D/L: -- 

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastatai
Infrastruktūros 

statiniai
Kiti statiniai Mašinos ir įrenginiai

Transporto 
priemonės

Baldai, biuro įranga 
ir kitas ilgalaikis 

materialusis turtas

Nebaigta statyba ir 
išankstiniai 
apmokėjimai

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
950,00 7.786,24 8.736,24

2
Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį 

(2.1+2.2+2.3+2.4)
4.091,54 4.867,97 8.959,51

2.1
   pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4

   papunkčiuose) įsigijimo savikaina
4.091,54 4.867,97 8.959,51

2.2    neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

2.3

   pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius

   atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo

   savikaina

2.4
   turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir

   privataus sektorių partnerystės sutartys

3
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per  

ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)

3.1    parduoto

3.2    perduoto

3.3    nurašyto

4 Pergrupavimai (+/-)

5 Kiti pokyčiai

6
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)
5.041,54 12.654,21 17.695,75

6.1

   Iš jos:

   turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis

   dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto

   veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo

   savikaina

7
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje
-23,70 -542,50 X -566,20

8
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo 

suma
X

9
Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį 

laikotarpį
-162,98 -1.978,50 X -2.141,48

10
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 

nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)
X

10.1    parduoto X

10.2    perduoto X

10.3    nurašyto X

11 Pergrupavimai (+/-) X

12 Kiti pokyčiai X

13
Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)
-186,68 -2.521,00 X -2.707,68

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

15
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo 

suma

16
Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį 

laikotarpį

17
Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį 

laikotarpį

18
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 

nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)

18.1    parduoto

18.2    perduoto

18.3    nurašyto

19 Pergrupavimai (+/-)

20 Kiti pokyčiai

21
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20) 

22
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)
4.854,86 10.133,21 14.988,07

22.1

   Iš jos:

   pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius

   atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio

   finansinės nuomos (lizingo) sutarties

   laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė 

22.2
   turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus

   sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė

22.3

   turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės

   aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų

   įvykdymo garantija, likutinė vertė

22.4
   nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto

   veikloje turto likutinė vertė

22.5
   laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus

   subjekto veikloje turto likutinė vertė

22.6

   pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje,

   bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos

   gauti, likutinė vertė

X X X X

23
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 

ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)
926,30 7.243,74 8.170,04

23.1

   Iš jos:

   pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius

   atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio

   finansinės nuomos (lizingo) sutarties

   laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė 

23.2
   turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus

   sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė

23.3

   turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės

   aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų

   įvykdymo garantija, likutinė vertė

23.4
   nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto

   veikloje turto likutinė vertė

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ



Alytaus regiono plėtros taryba,  Naujoji g. 2, LT-62141 Alytus

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

2

       
 ID: -2147378553
 D/L: -- 

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastatai
Infrastruktūros 

statiniai
Kiti statiniai Mašinos ir įrenginiai

Transporto 
priemonės

Baldai, biuro įranga 
ir kitas ilgalaikis 

materialusis turtas

Nebaigta statyba ir 
išankstiniai 
apmokėjimai

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

23.5
   laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus

   subjekto veikloje turto likutinė vertė

23.6

   pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje,

   bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos

   gauti, likutinė vertė

X X X X

Pastabos:
1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai 

turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse  nurodoma kito subjekto 

sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma 

iki perdavimo
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2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

       

ID: -2147378553
  D/L: -- 

P8 Atsargos

Eil. Nr. Straipsniai* Strateginės ir 
neliečiamosios 

atsargos

Medžiagos, žaliavos ir 
ūkinis inventorius Nebaigta gaminti 

produkcija
Nebaigtos vykdyti 

sutartys
Pagaminta produkcija

Atsargos, skirtos 
parduoti

Ilgalaikis materialusis 
ir biologinis turtas, 

skirtas parduoti

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 448,28 448,28

2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 3.106,78 3.106,78

2.1    Įsigyto turto įsigijimo savikaina 2.928,67 2.928,67

2.2    Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 178,11 178,11

3
Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį  

(3.1+3.2+3.3+3.4)
-2.858,93 -2.858,93

3.1    Parduota

3.2    Perleista (paskirstyta)

3.3    Sunaudota veikloje -2.858,93 -2.858,93

3.4    Kiti nurašymai

4 Pergrupavimai (+/-)

5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai

6
Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

(1+2-3+/-4+5)
696,13 696,13

7 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje

8
Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto 

nuvertėjimo suma (iki perdavimo)

9 Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį 

10
Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį 

suma

11

Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), 

sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas 

(11.1+11.2+11.3+11.4)

11.1    Parduota

11.2    Perleista (paskirstyta)

11.2    Sunaudota veikloje

11.3    Kiti nurašymai

12 Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)

13 Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai

14
Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

(7+8-9-10-11+/-12+13)

15
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

(6-14)
696,13 696,13

16
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 

(1-7)
448,28 448,28

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos 
vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija ir atsargos, 
skirtos parduoti

S PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.ti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
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P12 Finansavimo sumos

Per ataskaitinį laikotarpį

Eil. Nr.

Finansavimo sumos

 

 

Finansavimo sumų 

likutis ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje

 

Finansavimo sumos 

(gautos), išskyrus 

neatlygintinai gautą 

turtą

Finansavimo sumų 

pergrupavimas*

Neatlygintinai gautas 

turtas

Perduota kitiems 

viešojo sektoriaus 

subjektams

Finansavimo sumų 

sumažėjimas dėl 

turto pardavimo

Finansavimo sumų 

sumažėjimas dėl jų 

panaudojimo savo 

veiklai

Finansavimo sumų 

sumažėjimas dėl jų 

perdavimo ne viešojo 

sektoriaus 

subjektams

Finansavimo sumos 

grąžintos

Finansavimo sumų 

(gautinų) 

pasikeitimas

Kiti pokyčiai

Finansavimo sumų 

likutis ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje

 

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

1

Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį 

gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 

tarptautinių organizacijų)

13.896,55 157.800,00 0,00 -150.359,96 -353,85 20.982,74

1.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 12.234,88 9.000,00 1.773,59 -5.361,73 -40,49 17.606,25

1.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 1.661,67 148.800,00 -1.773,59 -144.998,23 -313,36 3.376,49

2

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto 

asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių organizacijų)

1.506,73 10.000,00 0,00 -8.121,64 3.385,09

2.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 1.070,73 -92,00 -221,64 757,09

2.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 436,00 10.000,00 92,00 -7.900,00 2.628,00

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš 

Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš 

valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams 

finansuoti)

3.1    Nepiniginiam turtui įsigyti

3.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti

4 Iš kitų šaltinių 8.000,00 40.000,00 178,11 -20.485,40 27.692,71

4.1    Nepiniginiam turtui įsigyti 178,11 -178,11 0,00

4.2    Kitoms išlaidoms kompensuoti 8.000,00 40.000,00 -20.307,29 27.692,71

5 Iš viso finansavimo sumų 23.403,28 207.800,00 0,00 178,11 -178.967,00 -353,85 52.060,54

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

Per ataskaitinį laikotarpį

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; pra pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.
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Eil.
Nr.

Finansavimo sumos 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 biudžeto  (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš 

Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)
13.896,55 13.896,55 20.982,74 20.982,74

2
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį 

gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)
1.506,73 1.506,73 3.385,09 3.385,09

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 

(finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant 

finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams 

finansuoti)

4 Iš kitų šaltinių 8.000,00 8.000,00 27.692,71 27.692,71

5 Iš viso 23.403,28 23.403,28 52.060,54 52.060,54

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI
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P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

Eil.
Nr.

Grupė Vidutinis 
darbuotojų 

skaičius
Pareiginė alga

Priedai, 
priemokos, 

premijos

Darbuotojo 
išlaidų 

kompensavima
s 

Išmokos 
diplomatams ir 

jų šeimų 
nariams

Kita

Vidutinis 
darbuotojų 

skaičius
Pareiginė alga

Priedai, 
priemokos, 

premijos

Darbuotojo 
išlaidų 

kompensavima
s 

Išmokos 
diplomatams ir 

jų šeimų 
nariams

Kita

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai
2 Teisėjai
3 Valstybės tarnautojai
3.1    einantys vadovaujamas pareigas

3.2    patarėjai

3.3    specialistai

4 Kariai
5. Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis 3 -59.075,74 -5.691,30 -612,00 2 -30.708,19 -6.789,38 0,00 0,00 -2.007,78
5.1    einantys vadovaujamas pareigas

5.2    kiti darbuotojai 3,0 -59.075,74 -5.691,30 -612,00 2,1 -30.708,19 -6.789,38 0,00 0,00 -2.007,78

6 Kiti 3,0 -60.660,51 -4.809,65 -1.535,20 3,2 -48.189,45 -8.361,66 0,00 0,00 -2.702,32
7 Iš viso: 6 -119.736,25 -10.500,95 -2.147,20 5 -78.897,64 -15.151,04 0,00 0,00 -4.710,10
8 Iš jų socialinio draudimo sąnaudos X -2.458,02 -215,83 -24,74 X -1.776,31 -342,24 0,00 0,00 -100,56

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO S

Ataskaitinis laikotarpis

Darbo užmokesčio sąnaudos

IO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE 

Darbo užmokesčio sąnaudos

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis


