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1. Bendroji dalis 
Viešoji įstaiga Klaipėdos rajono amatų centras yra įsteigtas 2014 m. gruodžio 19 d. 

,steigėjai - Klaipėdos rajono amatininkų bendruomenė ir Veiviržėnų miestelio bendruomenė. 

Viešosios įstaigos  pagrindinis tikslas, tenkinant viešuosius poreikius, išsaugoti ir puoselėti 

tradicinius amatus. Pristatomi amatai: audimas, mezgimas, pynimas iš vytelių, keramika, medžio 

raižiniai, lėlių gamyba, odos apdirbimas, duonos kepimo ir kulinarinio paveldo puoselėjimas. 

2021 metais įstaiga vykdė keturis Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos, 

Europos sąjungos ir Valstybės biudžeto lėšomis finansuojamus projektus, tai yra Neformalus vaikų 

švietimas, Vaikų vasaros stovykla, Neįgaliųjų socialinės reabilitacijos bendruomenėje projektą, bei 

Tradicinių amatų puoselėjimo programos įgyvendinimas. Taip pat laimėtas Nacionalinės mokėjimo 

agentūros prie žemės ūkio ministerijos projektas Parama respublikinėms ir regioninėms žemės ūkio 

parodoms, prekybos mugėmsIš Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos gautas prisidėjimas 

laimėtam projektui, amatų centro plėtrai – Priestato statybos pradžiai. Taip pat gautos lėšos iš 

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos projektui Parama vietos projektams 

įgyvendinti pagal VPS, pagal kurį pradedami Klaipėdos rajono amatų centro priestato statybos ir 

gerbūvio sutvarkymo darbai. 

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga turėjo 4 samdomus darbuotojus, kurie dirbo ne visą 

darbo dieną.  

 

2. Apskaitos politika 

Viešosios įstaigos finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Lietuvos 

respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės 

juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo 

taisyklėmis, Pelno mokesčio įstatymu, Lietuvos viešųjų įstaigų įstatymu. 

Finansavimo apskaita. Įstaigos finansavimas priklauso nuo, veiklos pobūdžio ir 

dalyvavimo programose. Įstaigos finansavimo būdai gali būti: 

1. dotacijos; 



2. finansavimas 

3. tiksliniai įnašai; 

4. kiti būdai. 

Dotacijos apskaita tvarkoma kaupimo principu. Dotacija pripažįstama panaudota, kai neatlygintinai 

gautas ir įsigytas iš tikslinio finansavimo lėšų turtas nudėvimas. Balanse rodoma nepanaudota 

dotacijos dalis. Įstaiga kaupia informaciją pagal dotacijos davėjus, gauto turto grupes. 

Tiksliniams įnašams priskiriama iš valstybės arba savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos, 

Lietuvos ir užsienio paramos fondų, juridinių ir fizinių asmenų teikiama parama griežtai 

apibrėžtiems tikslams įgyvendinti.  

Tiksliniai įnašai pripažįstami panaudotais tiek, kiek patirtų sąnaudų pripažinta kompensuotomis. 

Panaudojus tikslinių įnašų lėšas ilgalaikiam turtui įsigyti, keičiasi tik finansavimo straipsnis: didėja 

dotacija, mažėja tikslinis finansavimas. 

Parama, gauta nurodžius arba nenurodžius jos tikslo, pripažįstama panaudota tokia pat tvarka kaip 

tiksliniai įnašai. Parama, gauta prekėmis, įvertinama tikrąja verte ir rodoma kaip atsargos. Tokia 

parama pripažįstama panaudota (sąnaudos pripažįstamos kompensuotomis) tą ataskaitinį laikotarpį, 

kurį gautos atsargos sunaudojamos. 

Paslaugomis arba savanorių darbu gauta parama finansavimu nepripažįstama. 

Nemokamai gauto turto apskaita. Neatlygintinai gauto ilgalaikio materialiojo turto 

įsigijimo savikainą sudaro paramos, dovanojimo sutartyje ar kitame perdavimo dokumente nurodyta 

to turto vertė ir su šio turto gavimu bei paruošimu naudoti susijusios išlaidos. Kai turto vertė 

nenurodyta, gauto ilgalaikio materialiojo turto vertę, kuri ir bus laikoma įsigijimo savikaina, nustato 

įstaiga, atsižvelgdama į to turto tikrąją vertę jo gavimo metu ir su šio turto gavimu bei paruošimu 

naudoti susijusias išlaidas. 

Neatlygintinai gautų atsargų įsigijimo savikainą sudaro paramos, dovanojimo sutartyje arba 

kitame perdavimo dokumente nurodyta jų vertė. Jeigu atsargų vertė dokumente nenurodyta, gautų 

atsargų įsigijimo savikainą nustato įstaiga, atsižvelgdama į šių atsargų tikrąją vertę. 

 

Pajamų  ir sąnaudų pripažinimas. Vadovaujantis kaupimo principu, pajamos apskaitoje 

pripažįstamos ir registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. 

Pajamomis laikomas tik įstaigos ekonominės naudos padidėjimas. 

Pajamos už suteiktas paslaugas ir parduotas prekes laikomos uždirbtomis ir turi būti 

rodomos finansinėje atskaitomybėje, jeigu pardavėjas užbaigė visus esminius prekių gamybos 

darbus, perdavė pirkėjui visą su šiomis prekėmis susijusią riziką, esamą bei būsimą naudą ir jau 

nebekontroliuoja šių prekių, be to, tikimybė, kad prekės bus grąžintos arba reikės patirti daug 

papildomų sąnaudų, susijusių su jų gamyba arba pardavimu, labai menka; arba pirkėjui suteiktos 



visos paslaugos (sutartyje numatyta jų dalis), o didelių papildomų sąnaudų arba nuostolių, susijusių 

su šių paslaugų suteikimu, tikimybė menka. 

Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, registruojamos apskaitoje ir 

rodomos finansinėje atskaitomybėje pagal kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus. 

Sąnaudos apskaitoje turi būti pripažintos įvykdžius šias sąlygas: 

1. sąnaudomis gali būti pripažinta išlaidų dalis, susijusi su parduotų prekių (produkcijos) 

pagaminimu arba paslaugų suteikimu; 

2. sąnaudos turi būti susijusios su įstaigos turto arba kitų juridinių asmenų jai teikiamų 

paslaugų naudojimu arba įstaigos įsipareigojimų kitiems juridiniams asmenims didėjimu, ir šie 

įsipareigojimai turi būti patikimai įvertinti; 

3. jeigu pajamos, susijusios su tam tikrų išteklių naudojimu, bus uždirbamos per keletą 

būsimųjų ataskaitinių laikotarpių ir dėl to pajamų ir sąnaudų ryšys gali būti nustatytas tik 

apytiksliai, apskaitoje naudojami netiesioginiai sąnaudų pripažinimo ir įtraukimo į apskaitą būdai 

(ilgalaikio turto nusidėvėjimas, amortizacija); 

4. per ataskaitinį laikotarpį įstaigos padarytos išlaidos nedelsiant pripažįstamos to 

ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, jeigu jų neįmanoma susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir 

nenumatoma, kad per būsimuosius ataskaitinius laikotarpius iš šių išlaidų bus galima gauti pajamų. 

 

3. Pastabos 

Pastaba nr.1 – Veiklos rezultatų ataskaitoje parodytos finansavimo pajamos ir parama. 

TIKSLINIO FINANSAVIMO SUMŲ PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 
 

     (eurais) 

Eilė
s 
Nr. 

Tikslinio 
finansavimo 
sumų šaltinis 

Likutis 
ataskaitini
o 
laikotarpio 
pradžioje 

Gauta per 
ataskaitin
į 
laikotarpį 

Panaudota 
per 
ataskaitinį 
laikotarpį 

Gautinų 
sumų 
pasikeitima
s 

Likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Valstybės 
biudžetas 

1000,00 68629,50 69629,50  0,00 

2. 
Savivaldybių 
biudžetai 

23769,50 27377,58 23783,00  27364,08 

3. Kiti šaltiniai  28915,38 80981,57 31951,89   77495,06 

4. Iš viso 53684,88 176988,65 125364,39   104859,14 
 

 

 

PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPTĮ GAUTA PARAMA 



       (eurais) 

  Gautos paramos teikėjas Gautos paramos dalykas 

Eil
ės  

Pavadinimas 
Kodas, 
buveinė 

(adresas) 
Pinigais 

Turtu, 
išskyru

s 
pinigus 

Pasla
ugom

is 

Turto 
panaud

a 

Savanorių 
darbu** 

Nr
. 

Eu
r 

Valando
s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Lietuvos 
Respublikos 
juridiniai asmenys 

  
            

1.1 
B. Krauleidžio 
firma Miško 
medžiagos 

263667710, 
J. Šaulio g. 
3 
Veiviržėnai, 
K laipėdos 
r.  3000,00 

     

1.2 UAB Statybų alkas 302856035 
2500,00 

     

1.3 
UAB Auksinis 
aitvaras 

305651103 
1300,00 

     

1.4 UAB Šaltukas 163115497 
900,00 

     

1.1
. 

Užsienio valstybių 
juridiniai asmenys 

  
  

          

1.4
.. 

Fiziniai asmenys* 
ir anonimai 

X 638,00         60  

2.  
Gyventojai, skyrę 
gyventojų pajamų 
mokesčio dalį 

X 229,00 
          

2.1
. 

Iš viso X 
 8567,00 

        60 

 
GAUTOS PARAMOS PASIKEITIMAS, ĮSKAITANT JOS PANAUDOJIMĄ, PER 

ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

       (eurais)  

 Eil
ės 

Nr. 

Paramos 
dalykas 

      
Panaudota per 
ataskaitinį laikotarpį 

  

 

Likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje 

Gauta per 
ataskaitinį 
laikotarpį 

Pergrupavi
mas* 

Iš viso 
Iš jų 

saviems 
tikslams 

Likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

 1. Pinigai  433,00  8567,00    1000,00  1000,00  0,00  

 
2. 

Turtas, išskyrus 
pinigus 

    8000,00 8000,00 8000,00    



 
3. 

Parama, 
panaudota  

X X   X X X 

 

neliečiamajam 
kapitalui 
formuoti  

 4. Iš viso 433,00  8567,00  8000,00  9000,00  9000,00  0,00  

 
* Pinigais gauta parama panaudota ilgalaikiam turtui įsigyti ar neliečiamajam kapitalui formuoti arba parduotas 

kaip parama gautas turtas, išskyrus pinigus. 
 

Pastaba nr. 2 – veiklos rezultatų ataskaitoje parodytos pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas 

prekes. Ši suma, tai įstaigos surinktos lėšos vykdant užsakomąsias edukacijas, parduodant 

prekes. Lyginant su 2021 metais ši suma sumažėjo 3095 Eur. 

Pastaba nr.3 - Įsaiga teikdama paslaugas, bei parduodama prekes per 2021 metus patyrė 3029,77 

eurų pelno. Šis pelnas bus naudojamas įstaigos veikloje, mikroautobusui. (2021-12 mėn įstaiga 

iš paramos ir uždirbtų lėšų įsigijo autobusiuką Ford Tourneo Custom, autobusiukas planuojamas 

naudoti įstaigos socialinėje veikloje). 

Pastaba nr. 4 – Ataskaitinių metų pabaigoje įstaigos atsiskaitomojoje sąskaitoje Swedbank 

banke likusio lėšos: 1428,96 Eur: 

527,10 Eur. – taupomos lėšos einamiems tikslams. 

901,86  Eur. – lėšos iš NMA avansas priestato statybai 

Pastaba nr. 6 – Balanse  Nebaigtos statybos sąskaitoje sukaupta suma 121746,35 Eur., tai 

priestato statybos darbams išleistos lėšos  

 

Direktorė      Valė Krauleidienė 

Buhalterė      Ieva Perminienė 


		2022-05-25T16:23:33+0300


		861598155
	2022-05-25T17:01:21+0300
	Veiviržėnai
	Aiškinamasis raštas




