
 
 

ŠVENČIONIŲ VERSLO IR TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO 

2016 METŲ VADOVO VEIKLOS  ATASKAITA 

 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centras (toliau Centras) – ne pelno siekianti organizacija, kuri 

pradedantiems verslininkams bei veiklą vykdantiems ūkio subjektams lengvatinėmis sąlygomis teikia 

informaciją, konsultacijas, organizuoja informacijos sklaidos renginius ir mokymus, teikia turizmo informaciją, 

dalyvauja projektų veikloje. 

Centras veiklą organizuoja vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Švenčionių rajono 

savivaldybės tarybos, rajono savivaldybės mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus 

įsakymais, Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centro įstatais ir kitais teisės aktais.  

Pagrindinis veiklos tikslas – rinkti, kaupti ir teikti verslo informaciją apie teikiamas verslo paslaugas, 

lankytinus Švenčionių rajono savivaldybės objektus, taip pat skleisti informaciją apie Švenčionių rajoną, rengti, 

leisti ir platinti informacinius leidinius apie verslo paslaugas, objektus ir vietoves, teikti informacijos, 

konsultacijos ir mokymo paslaugas bei praktinę pagalbą smulkaus ir vidutinio verslo subjektams.  

Centro buveinės adresas: Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys. Centro paslaugos teikiamos adresu 

Laisvės a. 3, LT-18116 Švenčionys.  

Centro finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia – sausio 1 d., pabaiga – 

gruodžio 31 d. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje centre dirbo 4 darbuotojai.  

Darbo laikas pritaikytas atsižvelgiant į lankytojų  poreikius: pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 7.45 iki 

16.45, pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 ir penktadieniai nuo 7.45 iki 15.30, pietu pertrauka nuo 12.00 iki 

12.45. Sezono metu nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d. Centras dirba šeštadieniais nuo 9.00 iki 15.00.  

 

 

II. CENTRO DARBUOTOJAI 

 

Centro darbuotojų skaičius 2016 metų pradžioje ir pabaigoje: 

Eil. Nr.  Pareigos Darbo apimtis 

metų pradžioje 

Darbo apimtis 

metų pabaigoje 

1. Direktorė Nėra* 1 etatas 

2.  Metodininkė verslui 1 etatas Nėra** 

3. Metodininkė turizmui 1 etatas 1 etatas 

4. Projektų ir finansų administratorius 1 etatas 1 etatas 

5.  Mentorė Nėra*** 1 etatas 
*Direktorius paskirtas nuo 2016 m. rugsėjo 18 d.  

**Laisvas etatas nuo 2016 m. rugsėjo 18 d.  

*** Mentorė dirba nuo 2016 m. kovo 1 d. ES projekte „Atrask save“.  
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III. CENTRO VEIKLOS APŽVALGA 

 

2016 m. Centro veiklos:  

1. Su turizmo paslaugomis susijusi veikla 

2. Su viešosiomis verslo paslaugomos susijusi veikla 

3. Programinė ir  projektinė veikla 

4. Kita svarbi veikla 

 

1. Su turizmo paslaugomis susijusi veikla 

Centras turizmo paslaugų srityje  rinko, sistemino, kaupė ir platino informaciją apie teikiamas turizmo 

paslaugas; rengė turizmo statistikos apžvalgas; plėtė Švenčionių rajono turizmo galimybių pristatymą mugių ir 

parodų pagalba; reklamavo ir viešino rajone teikiamas paslaugas spaudos, interneto ir kt. priemonių pagalba; 

plėtojo turizmo paslaugų įvairovę bei kokybę; plėtojo turizmo informacijos sistemos galimybes; skatino 

bendruomenes prisidėti prie turizmo plėtros; skatino turizmo paslaugų sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos 

kėlimą.  

Per 2016 m. buvo atsakyta į 256 paklausimus  (įskaitant užklausas elektroniniu paštu bei telefonu), 

Centre apsilankė turistų - 750 iš jų 85 užsieniečiai; sudaryta 16 individualių maršrutų bei maršrutų turistų 

grupėms po Švenčionių rajoną ir Lietuvą.  

 Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centro lankytojų statistika 2014-2016 m. 

 

 

Kelių metų duomenys rodo, jog 2014 m. Centras sulaukė 1457 interesantų. 2015 ir 2016 m. atitinkamai 

- 2193 ir 750 lankytojų. Palyginus su 2014 metais metais, lankytojų skaičius 2015 metais ženkliai padidėjo. 

Tam turėjo įtakos keli pagrindiniai aspektai: pradėtos vykdyti bandomos ekskursijos, mitologinio tako Sirvėtos 
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regioniniame parke atidarymas, šventė „Ežerų Sietuva“. 2016 metais lankytojų srautas Centre sumažėjo. Tam 

turėjo įtakos tokie aspektai: turizmo informacija skelbiama internetinėje erdvėje (www.infosvencionys.lt), 

veikiantys informaciniai taškai Labanore, Šventoje ir Kaltanėnuose. Daugiausia turistų 2016 m. Centre aplankė 

turistinio sezono laikotarpiu - balandžio–rugsėjo mėnesiais (85proc. iš visų apsilankusių per metus). 

Statistika rodo, jog į Centrą daugiausia kreipiasi Lietuvos piliečiai, besidomintys tiek vietinio, tiek 

išvykstamojo turizmo klausimais.  

 

 

2016 m. turistų, apsilankiusių Centre, prioritetai buvo: 55% poilsis, laisvalaikis, 20% draugų ar giminių 

lankymas, 10% verslas, profesiniai interesai bei 15% kiti tikslai. 

Švenčionių rajono apgyvendinimo įstaigų statistika  

2016 m. Švenčionių rajone apgyvendinimo paslaugas teikė 29 įvairaus pobūdžio įstaigos. Didžiausią 

dalį sudaro kaimo turizmo sodybos.  Viso 2016 m. Švenčionių rajone apgyvendinimo įstaigos galėjo 

apgyvendinti iki 1058 turistų vienu metu.  

 

N Apgyvendinimo tipas Kiekis Vietų skaičius 

1

1  

 

Poilsio namai 

 

5 

 

401 

2

2 

 

Kaimo turizmo sodybos 

 

20 

 

522 

3

3 

 

Svečių namai, viešbučiai 

 

4 

 

135 
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Švenčionių rajono turizmo išteklių pristatymas internetinėje erdvėje 

Viešinant Švenčionių rajoną aktyviai dirbama internetinėje erdvėje. 2015 m. gruodžio 1 d. startavo 

nauja Centro internetinė svetainė www.infosvencionys.lt. Joje pateikiama aktualiausia informacija turistams – 

lankytini Švenčionių rajono objektai, įstaigų, tiekiančių maitinimo, apgyvendinimo paslaugas bei įvairių 

pramogų teikėjų kontaktiniai duomenys. Kiekvieną dieną svetainėje atnaujinama informacija apie įvairius 

kultūrinius, sporto renginius rajone. 

Švenčionių rajono turizmo paslaugos pristatomos ir socialiniame tinklapyje „Facebook“. 2015 m. 

gruodžio mėnesį centras sukūrė paskyrą, kurioje kasdieną pateikiama naujausia informacija apie renginius, 

eksponuojamos įdomios nuotraukos su Švenčionių krašto vaizdais, pateikiami įdomūs faktai apie Švenčionis, 

reklamuojami vykstantys renginiai. 2016 m. gruodžio 31 d. Centro paskyra per mėnesį turėjo jau apie 550 

gerbėjų, kurie aktyviai seka ir dalinasi naujienomis su draugais. Pastebima, jog internetinėje erdvėje labiau 

pasiekiami yra jaunesnio amžiaus žmonės, tuo tarpu vyresni naujienas sužino iš spaudos bei plakatų. Iki šiol 

tęsiamas bendradarbiavimas su įvairiais, turistinę informaciją teikiančiais internetiniais portalais, juose 

atnaujinama informacija apie lankytinus Švenčionių rajono objektus. Išplatinus informaciją tikimasi padidėjusio 

užsienio bei Lietuvos turistų srauto Švenčionių rajone. Informaciniai mainai vykdomi su LR Valstybiniam 

turizmo departamentu prie Ūkio ministerijos, internetiniais portalais www.turizmogidas.lt, 

www.pamatyklietuvoje.lt ir kt. Teikdamas informaciją ir populiarindamas Švenčionių rajoną, Centras glaudžiai 

bendradarbiavo su Lietuvos turizmo ir verslo informacijos centrais, Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija, 

valstybinėmis turizmo valdymo institucijomis, kelionių agentūromis ir organizatoriais, Švenčionių rajono 

savivaldybe bei turizmo paslaugų teikėjais, kitomis organizacijomis bei įstaigomis. 

Nuo 2016 m. gruodžio mėnesio Centras atsakingas už rajone vykstančių kultūrinių renginių viešinimą 

tinklapyje www.svencionys.lt. Kiekvieno mėnesio paskutinę savaitę talpinami kitą mėnesį rengiami rajono 

renginiai. Renginių kalendorius nuolat pildomas ir atnaujinamas. 

2016 m. balandžio 4-15 d. Vyko bendradarbiavimas su LNK grupės  antriniu kanalu (BTV), laidos 

„Brydės“ žurnaliste filmuojant istorinės dokumentikos laidą, apimančią Švenčionių krašto įžymias, istorines 

vietoves, susijusias su didikais Maslovskiais, valdžiusiais Strūnaičio dvarą bei Mastovskiais, valdžiusiais 

Cirkliškio dvarą. Laidos transliacija 2016 m. gegužės 7 d.  

Centras parengė ar prisidėjo prie šių leidinių parengimo 

1. Bendradarbiaujant kartu su Švenčionių rajono regioniniais parkais, Kaltanėnų turizmo ir ugdymo 

centru, Pabradės bendruomene „DOMUS“ išleistas Švenčionių krašto turistinis žemėlapis. Jame sužymėti 

lankytini ir turistams aktualūs objektai, kitoje žemėlapio pusėje pateikti keturi auto, du dviračių ir du pėsčiųjų 

maršrutai. Žemėlapis išleistas lietuvių, anglų ir rusų  kalbomis. Viso – 3000 vnt.  

2. Išleistas lankstinukas „Švenčionėliai“. Lankstinuke pristatoma Švenčionėlių miesto istorija, 

pažymėtos miesto lankytinos vietos. Rengėja dr. Regina Mikštaitė-Čičiurkienė. Viso - 200 vnt.  
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3. Išleistas lankstinukas „Labanoras - Lietuvos mažoji kultūros sostinė 2017“. Lankstinuke pristatytas 

2017 metų renginių planas. Viso – 200 vnt. 

4. 2016 m. rugpjūčio 10 d.  parengtas straipsnis į žurnalą „Moters savaitgalis“, tiražas 2000 vnt. 

 Dalyvavimas parodose ir mugėse 

 2016 m. sausio 22-24 d. dalyvauta 4-ojoje tarptautinėje turizmo ir aktyvaus laisvalaikio parodoje 

ADVENTUR 2016, Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO, adresu: Laisvės pr. 5, Vilnius Švenčionių 

verslo ir turizmo informacijos centro kolektyvas pristatė ir atstovavo savo kraštą. Centro stendo tema – 

Švenčionys – vaistažolių sostinė. 

2016 m. liepos 1-3 d. dirbta Švenčionių miesto šventėje. 

2016 m. rugpjūčio 13 d. dirbta Švenčionėlių miesto šventėje. 

 Centro surengti renginiai 

 2016 m. kovo 10 d. organizuotas susitikimas “Švenčionių rajono turizmo sektoriaus plėtros 

galimybės”. Susitikimo vieta:  Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus g. 19 (mažoji savivaldybės salė), 

Švenčionys. 

 2016 m. gegužės 7-8 d. prisidėta organizuojant 43-čiąjį Lietuvos keliautojų pėsčiomis maratoną 

Sirvėtos regioniniame parke.  

 2016 m. gegužės 14 d. prisidėta organizuojant Mototurizmo Sprinto 2016 varžybas Švenčionių rajone. 

 2016 m. gegužės 14 d. prisidėta organizuojant turizmo sezono atidarymo šventę Kaltanėnuose „Plauk 

žeimana“. 

 2016 m. liepos 1 d. prisidėta organizuojant „Vaistažolių rinkimo čempionatą“, Dvaro g. 29, Šventos k., 

Švenčionių r. 

2016 m. liepos 30 d. suorganizuotos orientacinės varžybos – ekskursija po Švenčionių miestą. 

2016 m. rugsėjo 17 d. organizuota išvyka, skirta Europos paveldo dienoms ir Pasaulinei turizmo dienai. 

2016 m. rugsėjo 30 d. organizuoti renginiai Pasaulinės turizmo dienos proga. 

2016 m. gruodžio 11d. bendradarbiaujant su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Švenčionių 

skyriumi organizuotas seminaras – viešoji konsultacija “Apgyvendinimo ir kitų su apgyvendinimu susijusių 

paslaugų sveikatos sauga”. 

Informacija apie Centro organizuojamus renginius pateikiama tinklapiuose www.svencionys.lt, 

www.infosvencionys.lt, taip pat rajoninėje spaudoje. Informacija taip pat platinama per kitų miestų turizmo 

informacijos centrus, informacija siunčiama el. paštu tikslinėms grupėms. 

 

2. Su viešosiomis verslo paslaugomis susijusi veikla 

Įgyvendinant su viešosiomis verslo paslaugomis susijusią veiklą buvo siekiama:  

1. užtikrinti viešųjų paslaugų verslui prieinamumą Švenčionių rajono savivaldybėje;  
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2. sudaryti galimybes fiziniams asmenims, ketinantiems pradėti verslą, smulkiems ir vidutiniams verslo 

(SVV) subjektams ir kt. lengvatinėmis sąlygomis gauti viešąsias paslaugas;  

3. skatinti verslumą Švenčionių rajono savivaldybėje, prisidėti prie naujų įmonių steigimo ir naujų darbo 

vietų kūrimo;  

4. prisidėti prie konkurencingumo didinimo Švenčionių rajono savivaldybėje;  

5. prisidėti prie naujų SVV subjektų steigimo regione ir padėti jau veikiantiems SVV subjektams plėtoti 

savo veiklą, prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų, didinti konkurencingumą ir veiklos efektyvumą. 

Įgyvendinant su viešosiomis verslo paslaugomis susijusią veiklą (fiziniams asmenims ketinantiems 

pradėti verslą, SVV subjektams), Centras teikė verslo informacijos, konsultavimo ir kitas paslaugas bei 

bendradarbiaujant su kitomis organizacijomis organizavo informacinius renginius, mokymus.  

Informacijos teikimo paslaugos 

Verslo informacijos paslaugos teikiamos dažniausiai, kliento pageidavimu, telefonu, raštu, taip pat 

elektroniniu paštu bei teikiama žodžiu asmeniškai atvykus į Centrą. Aktuali verslo informacija talpinama 

interneto tinklapyje www.infosvencionys.lt (skiltyse: verslas, renginiai, naujienos). Nuo 2016 m. gruodžio 

mėnesio interneto tinklapyje www.infosvencionys.lt sukurta aktuali skiltis „Investuotojams“, kuri nuolat 

atnaujinama. 

2016 m. viešosios verslo informacijos paslaugos buvo teikiamos ištisus metus šiais klausimais: verslo 

pradžia nesteigiant įmonės; įmonės steigimas; verslo finansavimo šaltiniai. 

Centro renginiai  

2016 m. rugsėjo 5 d. organizuoti verslo pusryčiai „Kaip teisingai pasirinkti elektros energijos tiekėją ir 

sutaupyti?“. Renginio vieta:  Stoties g. 4, Švenčionys. 

2016 m. spalio 4 d. prisidėta organizuojant renginį skirtą verslo dienos progai. Renginio vieta: Vilniaus. 

g. 19, Švenčionys. 

2016 m. gruodžio 9 d. organizuota „Padėkos verslui diena“. Renginio vieta: Vilniaus g. 1, Švenčionys. 

 

3. Programinė ir projektinė veikla 

Jaunimo verslumo programos įgyvendinimas 

Šiandieninėje visuomenėje verslumo įgūdžiai reikalingi kasdien ir visose gyvenimo srityse: ieškant 

darbo, dirbant, kuriant verslą bei priimant svarbius sprendimus. Verslumo dėka žmonės pradeda mąstyti 

produktyviau, keičiasi jų požiūris į save ir supančią aplinką. Verslumas daro juos ryžtingesnius ir veiklesnius, 

skatina keistis ir keisti kitus. Norint ugdyti verslumą reikalingi asmeniniai ir dalykiniai gebėjimai, tokie kaip 

vaizduotė, kūrybinis mąstymas, rizika, iniciatyva, imlumas inovacijoms, intuicija, vadybos, ekonomikos 

įgūdžiai, atsakingumas, ryžtingumas, darbštumas, veiklumas, saviraiška, savimotyvacija ir kiti gebėjimai. 

Jaunas žmogus, norintis kurti verslą, turi turėti ne tik žinių apie verslo darbo ypatumus, bet ir tam tikrus 

gebėjimus, kurie padėtų jam suprasti verslo specifiką bei padėtų prisitaikyti prie nuolat kintančios aplinkos. 
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Siekiant didinti jaunimo verslumą Švenčionių rajone, Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centras, 

bendradarbiaudamas su Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto 

skyriumi 2016 m. organizavo įvairias jaunimo verslumo skatinimo priemones:  

gegužės 27 d. Švenčionių rajono savivaldybėje vyko informacinis seminaras, kurio metu buvo aptartos 

ir pristatytos  Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo verslumo skatinimo priemonės, dalyvavo 25 jaunimo 

atstovai; 

rugsėjo 9 d. vyko renginys, skirtas minint Lietuvos jaunimo politikos 20 – metį, dalyvavo 18 jaunimo 

atstovų; 

spalio 12 d. vyko verslumo mokymai, skirti su jaunimu dirbantiems asmenims, dalyvavo 17 su jaunimu 

dirbančių asmenų;   

gruodžio 14 d. vyko apskritojo stalo diskusija  „Kaip vietos verslininkai gali padėti vietos jaunimui kurti 

verslą Švenčionių rajone?“,   kurio metu Švenčionių rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos nariai susitiko 

su  Švenčionių rajono savivaldybės atstovais ir rajono verslininkais, sutikusiais konsultuoti, patarti jauniems 

žmonėms, norintiems kurti verslą. Renginio metu dalyviai kartu su lektoriumi, Nacionalinės plėtros instituto 

vadovu Mindaugu Kizniu sprendė, kaip atrasti verslų vietos jaunimą, kaip padėti versliam jaunimui įgyvendinti 

verslo idėjas, aptarė finansinės, institucinės ir konsultacinės paramos krepšelio jaunimo verslo idėjoms 

įgyvendinti sukūrimo galimybes. Dalyvavo 11 savivaldybės, savivaldybės administracijos ir verslo atstovų;  

gruodžio 15–16 d. vyko 4  jaunimo verslumą skatinantys renginiai. Renginių metu lektorė Ada Jonušė 

dalinosi įkvepiančia savo gyvenimo istorija, pasakojo apie patirtį, kurią įgijo kitose pasaulio šalyse ir su kokiais 

iššūkiais  susidūrė, siekdama savo tikslų. Lektorė jaunuolius ragino, susidūrus su sunkumais ar patyrus nesėkmę 

įgyvendinant savo idėją, nenusiminti, nes nesėkmė vienoje srityje, kartais suteikia galimybę tobulėti kitur. 

Dalyvavo 102 jaunuoliai. 

 2016 m. atliktas  tyrimas „Jaunimo verslumo galimybės Švenčionių rajono savivaldybėje“, kurio buvo 

siekiama: 

išsiaiškinti, kokia yra jaunimo, jaunimo verslumo situacija, jaunimo verslumo skatinimo priemonės 

Švenčionių rajono savivaldybėje; 

išsiaiškinti jaunimo požiūrį į verslumą, jaunimo verslumo skatinimo priemones Švenčionių rajono 

savivaldybėje, jaunimo verslumo skatinimo priemonių poreikį Švenčionių rajono savivaldybėje (350 

Švenčionių rajono savivaldybės  teritorijoje gyvenančių jaunuolių (16-29 m.) anketinė apklausa);  

identifikuoti jaunuosius verslininkus Švenčionių rajono savivaldybėje; 

išanalizuoti jaunimo verslumo galimybes Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje; 

atsižvelgiant į tyrimo rezultatus, parengti metodines rekomendacijas ir pateikti pasiūlymus, kokių 

veiksmų reikėtų imtis, skatinant jaunimo verslumą bei didinant jaunimo verslumo galimybes Švenčionių rajono 

savivaldybės teritorijoje. 
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Projektas „Atrask save“ 

Atsižvelgdami į tai, kad 2015 m. rugsėjo 21 d. pasirašyta projekto „Atrask save“ (toliau – projektas) Nr. 

07.4.1-ESFA-V-404-01-0001 sutartis tarp Ministerijos, Europos socialinio fondo agentūros (ir Lietuvos darbo 

biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos ir  Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centras sudarė bendradarbiavimo, įgyvendinant 

projektą, sutartį.  

Projekto tikslas - sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 15–29 m. 

amžiaus  jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant 

į tai, kokiai tikslinei grupei asmuo priklauso bei įvertinant asmens poreikius ir galimybes. 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:  2015-09-21–2018-09-20. 

Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centras projekte atlieka „Mentorystės paslaugas savanoriams 

ir PO“. Centras įsipareigoja įdarbinti pasirinktus darbuotojus, bet ne daugiau kaip 2 etatais nuo 2015 m. 

gruodžio 1 d. iki 2018 m. rugsėjo 1 d.  

Projekto partneriui veiklos „Mentorystės paslaugos savanoriams ir PO“ ir veiklos „NEET savanoriška 

veikla“ įgyvendinimui skiriama iki 102 069,9 Eur (šimtas du tūkstančiai šešiasdešimt devyni Eur 90 ct, iš kurių 

87 000 (aštuonias dešimt septyni tūkstančiai Eur 0 ct), –  teikti mentorystės paslaugas vidutiniškai 200 

savanorių, įvertinti vidutiniškai 200 savanorių kompetencijas; 669,9 Eur (šeši šimtai šešiasdešimt devyni 

tūkstančiai Eur 90 ct) individualiai konsultuoti 27 PO kuratorius,  

14 400 Eur (keturiolika tūkstančių keturi šimtai Eur 00 ct) – kelionės išlaidoms nuvykti į susitikimus veiklos 

„Mentorystės paslaugos savanoriams ir PO“ ir „NEET savanoriška veikla“ kokybiškam įgyvendinimui 

užtikrinti. 

Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centro kuruojamos teritorijos: Pasvalys, Rokiškis, Zarasai, 

Molėtai, Anykščiai, Švenčionys, Utena, Ignalina, Visaginas.  

2016 metų rezultatai: 

  

LDB jaunuoliai 

2016 m. 

Nekatyvūs 

jaunuoliai 2016 

m. 

Savivaldybė     

Pasvalio 1 1 

Rokiškio 4 1 

Zarasų 5 1 

Molėtų 2 4 

Anykščių 2 0 

Švenčionių 0 2 

Utenos 8 2 

Ignalinos 4 1 

Visagino 4 0 

Iš viso: 30 12 
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Per 2016 metus iš viso turėjome 42 savanorius, išsavanoriauta 10918 val. įvairiose ne pelno siekiančiose 

organizacijose.  

 

Europos informacinis tinklas „Eurodesk“ 

Eurodesk yra Europos jaunimo informacijos tinklas, veikiantis 34 Europos šalyse ir teikiantis išskirtinę 

europinę informaciją, skirtą jaunimui ir dirbantiems su jaunimu. 2016 m. rugsėjo 16 d. Lietuvos jaunimo 

organizacijos taryba ir Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centras pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl 

bendro dalyvavimo Europos informaciniame tinkle „Eurodesk ie dėl kitų, su bendriniu jaunimo informavimo 

susijusių, klausimų.  

 

Projektas „Pietryčių Lietuvos turizmo maršrutas“ 

Remdamasi Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 4-337 „Dėl 2014–

2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių 

darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes 

jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų 

aprašu Nr.1 Švenčionių rajono savivaldybė drauge su partneriais (Vilniaus rajono ir Šalčininkų rajono 

savivaldybėmis) įgyvendina projektą „Pietryčių Lietuvos turizmo maršrutas“. 

Projekto tikslas – įrengti turizmo ženklinimo infrastruktūrą ir užtikrinti turistų bei lankytojų 

informuotumą apie turizmo maršrutuose esančias lankytinas vietas. Įgyvendinus projektą bus įrengti ženklinimo 

infrastruktūros objektai – kelio ženklai ir informaciniai stendai.  

Kuriant bendrus turizmo maršrutus su kitomis savivaldybėmis, siekiama prisidėti prie visiems prieinamo 

turizmo skatinimo – numatoma įrengti ir neįgaliesiems skirtas turizmo ženklinimo infrastruktūros priemones. 

Įrengta infrastruktūra padės Lietuvos ir užsienio turistams lengviau orientuotis turizmo maršrutuose, 

suteiks daugiau informacijos apie patrauklias lankytinas vietas ir objektus Švenčionių, Šalčininkų ir Vilniaus 

rajonuose. 

Bendra projekto vertė – 299.567,36 

                     ES 85 proc. – 254.632,25 

                     SB 15 proc. -    44.935,11 

  

Švenčionių rajono savivaldybė: 105.689,12 

                     ES 85 proc. –89.835,75 

                     SB 15 proc. - 15.835,37 

 

Švenčionių rajono maršrutas Labanoras – Kaltanėnai – Švenčionėliai – Švenčionys – Pavoverė -Pabradė 

-  Balingradas (su atšakom į Reškutėnus, Rėkučius, Strūnaitį, Šventą, Adutiškį). Planuojama suženklinti 51 

kultūros paveldo objektą. Planuojama įrengti 156 informacinius kelio ženklus Nr. 168 (nuoroda į objektą), Nr. 
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169 (objekto pavadinimas), taip pat įrengti 3 taktilinius-informacinius (pritaikytus neįgaliems), 6 informacinius 

ir 3 išmaniuosius stendus. Išmanieji stendai – Švenčionėliai, Švenčionys, Pabradė.  

  

4. Kita svarbi veikla 

2016 m. sausio 22 d. dalyvauta miestų forume 2016 „Sėkmės formulė – rinkodara?“,  Lietuvos parodų ir 

kongresų centre LITEXPO, adresu: Laisvės pr. 5, Vilnius. 

2016 m. sausio 23 d. dalyvauta ataskaitiniame visuotiniame LTICA susirinkime, Lietuvos parodų ir 

kongresų centre LITEXPO, adresu: Laisvės pr. 5, Vilnius. 

2016 m. vasario 9 d. dalyvauta LTICA mokymuose „Pardavimų technikos ir konkrečių įgūdžių, kaip 

bendrauti su parodos lankytojais, lavinimas“, viešbutyje RAMADA Hotel & Suites Vilnius konferencijų 

centras,  Subačiaus g. 2 Vilnius. 

2016 m. kovo 11 d. dalyvauta projekte „Žmogus-Bendruomenė-Tėvynė“.  Pažintinė išvyka į Dubingius 

(Molėtų r.) - vizitas VO Dubingių bendruomenės centre, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai.  

2016 m. kovo 16 d. dalyvauta išvykoje į Grybų dvarą su III amžiaus universitetu. Išvykos tema „Grybų 

dvaro istorija ir atgimimas“. 

2016 m. balandžio 7-8 d. dalyvauta turizmo informacijos centrų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo 

seminaruose „Kaip pristatyti pasauliui Lietuvos turizmo galimybes“, viešbutis „Ecotel Vilnius“, Slucko g. 8, 

Vilnius. 

2016 m. balandžio 16 d. dalyvauta projekte „Žmogus-Bendruomenė-Tėvynė“.  Pažintinė išvyka į 

Magūnus (Švenčionių r.) - vizitas Magūnų seniūnijos bendruomenėse „Vilija“, „Čerėnai“ ir Magūnų 

seniūnijoje. 

2016 m. balandžio 21 d. dalyvauta seminaras "Kaip pritraukti naujų klientų ir nepermokėti už reklamą", 

Stoties g. 4, Švenčionys. 

2016 m. gegužės 11 d. dalyvauta projekto „Keliaukime po Aukštaitijos kraštą“ X etapo pažintiniame 

žygyje dviračiais maršrutu: Santaka (Vilniaus r.) – Družiliai (Švenčionių r.)-Pailgis (Švenčionių r.) – Čubelė 

(Vilniaus r.) –Abejučiai(Švenčionių r. ) – Padubingė(Švenčionių r. ) – Palaumenys (Švenčionių r. ) –

Pabradė(prie tvenkinio) (viso maršruto ilgis - apie 24 km). 

2016 m. gegužės 26 d. dalyvauta seminare „Kintantys verslo modeliai: senųjų griūtis ir naujos 

galimybės“, viešbutis „Radisson Blu Hotel Lietuva“, Konstitucijos pr. 20, Vilnius. 

2016 m. gegužės 31 d. dalyvavimas I-ajame Rytų Aukštaitijos turizmo forume, Meiros g. 10, Palūšė.  

2016 m. birželio 4 d. dalyvauta projekto „Keliaukime po Aukštaitijos kraštą“ pažintinėje išvykoje į 

Milkuškų, Šventos ir Šutonių kaimus – vizitai Švenčionių pasienio užkardoje, Milkuškų kaimo bendruomenėje, 

Šventos kaimo bendruomenėje „Šventa“, Šutonių kaimo bendruomenėje „Pavasaris“ ir Sirvėtos regioniniame 

parke. 
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2016 m. liepos 28 d. dalyvauta konferencijoje „Kaip auginti Lietuvos regionus?“. Konferencija vyko 

Holiday Inn Viešbutyje, Vilniuje. 

2016 m. rugsėjo 8-9 d. dalyvauta tarptautiniame renginyje apie informacines technologijas bei 

verslumą #SWITCH!,  Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO, Laisvės pr. 5, Vilnius. 

 

IV. ŠVENČIONIŲ VERSLO IR TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ 

 

BENDROJI DALIS 

 

 1. Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centras įregistruota Juridinių asmenų registre,  kodas 

178844585. Centras yra viešas juridinis asmuo, turintis atsiskaitomąsias sąskaitas Lietuvos Respublikos 

įregistruotuose bankuose, antspaudą su valstybės herbu ir savo pavadinimą. Centro buveinė  - Vilniaus g. 19, 

LT-18116,  Švenčionys, Švenčionių r. sav., Lietuvos Respublika. 

 2. Centras yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Švenčionių rajono savivaldybės 

biudžeto. 

 3. Centro savininkas – Švenčionių rajono savivaldybė (Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys, 

kodas 111108284). 

 4. Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Švenčionių rajono savivaldybės 

taryba. Taryba tvirtina centro nuostatus,  priima sprendimus dėl centro reorganizavimo ar likvidavimo, 

sprendžia kitus teisės aktais nustatytus ir jos kompetencijai priskirtus klausimus. 

 5. Centras turi paramos gavėjo statusą, turi teisę dalyvauti Lietuvos Respublikos valstybės, 

Europos Sąjungos fondų finansuojamuose projektuose, teikti programas ir projektus finansavimui iš šių 

projektų gauti. 

 6. Centro vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 4. 

 7. Centras vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas. 

 8. Centro veiklos pobūdis: priskirtų viešųjų paslaugų organizavimas ir teikimas gyventojams ir 

kitiems asmenims. 

 9. Centro veiklos tikslas –  teikti viešąsias paslaugas rajono gyventojams, verslo subjektams ir 

kitiems asmenims. 

 10. Centras  kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi. 

                      11. Tolesnę centro veiklą gali paveikti nepakankamas 2016 m. finansavimas ugdymo aplinkos 

išlaidoms.  
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 12. 2015 m. sausio 1 d., įvedus Lietuvoje Europos bendrąją valiutą eurą, apskaita tvarkoma ir 

duomenys finansinėse ataskaitose nurodomi eurais ir centais. Likučiai litais, kurie buvo dieną, einančią prieš 

euro įvedimo dieną, perskaičiuoti į eurus, taikant nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą 3,45280. 

13. Centro finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2016 metus, t.y. nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 

2016 m. gruodžio 31 d.. 

14. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2016 metų gruodžio 31 duomenis eurais ir 

centais, kad atitiktų informaciją pateiktą VSAKIS sistemoje. 

15. Centro buhalterinę apskaitą tvarko Švenčionių rajono savivaldybės administracijos 

Biudžetinių įstaigų centralizuotos buhalterijos skyrius. 

 

APSKAITOS POLITIKA 

 

16. Centro parengtos finansinės ataskaitos atitinka  VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus 

atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra. 

Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Centras vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 

1-ajame VSAFAS ,,Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. 

17. Centro 2016 metų finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos 

ir finansinės atskaitomybės standartais, LR buhalterinės apskaitos įstatymu, LR viešojo sektoriaus 

atskaitomybės įstatymu, LR biudžetinių įstaigų įstatymu ir kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir 

teisės aktais. 

18. Buhalterinei apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės programos FINISA ir FINNET, darbo 

užmokesčio skaičiavimui naudojama kompiuterinė programa FINALGA. Programos pritaikytos buhalterinei 

apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus. 

19. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuo požymius: 

19.1. valstybės funkciją; 

19.2. programą; 

19.3. priemonę; 

19.4. lėšų šaltinį; 

19.5k. biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį. 

20. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu. Taikomi 

kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo 

principai. 

21. Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio 

ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai. 

 



 13 

Minimalios apskaitos politikos nuostatos 

Nematerialusis turtas  

22. Nematerialiojo turto apskaitos politika nustatyta 13-ajame VSAFAS ,,Nematerialusis turtas“, 

nematerialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir taisyklės – 22-ajame VSAFAS ,,Turto 

nuvertėjimas“. 

23. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir 

nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. 

24. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. 

25. Išankstiniai mokėjimai už materialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto 

sąskaitose. 

26. Viso centro nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas, finansinėse ataskaitose 

yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą. 

27. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto 

naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. 

28. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir 

patvirtinti rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr.T-180.   

 

Ilgalaikis materialusis turtas 

29. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 12-ajame VSAFAS 

,,Ilgalaikis materialusis turtas“, ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir 

taisyklė – 22-ajame VSAFAS ,,Turto nuvertėjimas“. 

30. Ilgalaikis materialusis tutas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio 

materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. 

31. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas 

VSAFAS.  

32. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas 

įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus. 

33. Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose 

ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose. 

34. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūrines vertybes, 

finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, 

sumą.  

35. Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto 

naudingo tarnavimo laiką. 
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36. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą 

metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintusrajono savivaldybės tarybos 

2009 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T-180. 

37. Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo ir, jei 

yra, nuvertėjimo sumos nurašomos. 

 

Atsargos 

38. Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS ,,Atsargos“. 

39. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines 

ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, kuri iš jų mažesnė. 

40. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti ūkinio 

inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. 

41. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse 

sąskaitose.   

 

Gautinos sumos 

42. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. 

43. Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose rodomos amortizuota savikaina, atėmus 

nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos – įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.   

 

Finansavimo sumos 

 

44. Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame VSAFAS ,,Finansavimo 

sumos“. 

45. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS ,,Finansavimo sumos“ 

nustatytus kriterijus. 

46. Finansavimo sumos – Centro iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių gauti 

arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti centro nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms 

atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir centro gautus arba gautinus 

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

47. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos: 

47.1. finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti; 

47.2. finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti. 

48. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį 

atlygį įsigytą nepiniginį turtą. 
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49. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms 

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

likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti. 

50. Gautos ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis 

tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.    

 

Finansiniai įsipareigojimai 

51. Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame 

VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ajame VSAFAS ,,Atidėjiniai, neapibrėžtieji 

įsipareigojimai, neapibrėžtas turtas ir įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“, 19-ajame VSAFAS 

,,Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ ir 24-ajame VSAFAS ,,Su darbo 

santykiais susijusios išmokos“. Šis standartas nustato darbo užmokesčio, kitų su darbo santykiais susijusių 

išmokų ir įmokų apskaitos ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. 

52. Prie trumpalaikių finansinių įsipareigojimų priskiriama: tiekėjams mokėtinos sumos, su darbo 

santykiais susiję įsipareigojimai, sukauptos mokėtinos sumos, kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai. 

53. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. 

 

Pajamos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

54. 20-asis VSAFAS ,,Finansavimo sumos“ nustato finansavimo pajamų pripažinimo, 

registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. 

55. Finansavimo pajamos – finansavimo sumų, gautų arba gautinų iš visų finansavimo šaltinių, 

dalis, panaudota per ataskaitinį laikotarpį centro turėtoms sąnaudoms kompensuoti. 

56. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu 

laikotarpiu, kai yra padaromos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.   

57. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, 

kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos viešosios paslaugos, atliekami darbai ar parduodamos prekės ar kt., 

nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. 

 

Sąnaudos 

58. Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS ,,Sąnaudos“.  

Sąnaudų, susijusių su konkrečių turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų straipsnių apskaita, principai 

nustatyti šių straipsnių apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS. 

59. 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 
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uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos 

sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. 

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

61. Sąnaudos registruojamos 8 klasės sąskaitų plano sąskaitose. 

 

Sąndoriai užsienio valiuta 

62. Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS ,,Sandoriai užsienio 

valiuta“. 

63. Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio 

dieną galiojusį Lietuvos banko skelbimą 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.   

 

Turto nuvertėjimas 

64. Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS 

,,Atsargos“, 17-ajame VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojima“ ir 22-ajame VSAFAS ,,Turto 

nuvertėjimas“.   

65. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. 

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

yra mažinama turto vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą. 

Nuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje. 

 

 

 

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 

66. Įvykių pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, apskaitos ir pateikimo finansinėse ataskaitose 

taisyklės pateiktos 18-ajame VSAFAS ,,Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtas turtas ir įvykiai 

pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“.  

67. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie 

centro 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. 

 

Informacijos pagal segmentus pateikimas 
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68. Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-

ajame VSAFAS ,,Atsiskaitymai pagal segmentus“. 

 

Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas 

69. Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo principai ir taisyklės 

nustatyti 7-ajame VSAFAS ,,Apskaitos politikos , apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. 

70. 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 buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma 

ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo. 

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

remtasi atliekant įvertinimą, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. 

72. Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos 7-ajame VSAFAS ,,Apskaitos politikos, 

apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. 

73. Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių 

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

su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,5 proc. per finansinius metus 

gautų finansavimo sumų vertės arba 0,25 proc. turto vertės. 

 

PASTABOS 

                      Pastaba Nr. P03. Ilgalaikis nematerialusis turtas 

Pateikiame informaciją apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį 

laikotarpį pagal 13-ojo VSAFAS 1 priedą. 

Centro nematerialusis turtas – tai programinė įranga ir interneto svetainė.  

2016 m. gruodžio 31 d. ,,Finansinės būklės ataskaitoje“ nematerialiojo turto likutinė vertė yra 

229,08 Eur. 

                      Pastaba Nr. P04. Ilgalaikis materialusis turtas 

Pateikiame informaciją apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per 

ataskaitinį laikotarpį pagal 12-ojo VSAFAS 1 priedą.  

Centre yra šios ilgalaikio materialiojo turto grupės, joms nustatytas naudingo tarnavimo laikas: 

 

Eil.Nr. Ilgalaikio turto grupės ir rūšys Turto nusidėvėjimo      

   ( amortizacijos) normatyvai 

 NEMATERIALUSIS TURTAS  
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1. Programinė įranga, jos licencijos ir techninė 

dokumentacija 

2 

2 Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės 6 

3 Kitas nematerialusis turtas 6 

4 Prestižas 10 

 MATERIALUSIS TURTAS  

5 Pastatai  

5.1 Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau  

plytų storio, gelžbetonio; perdengimai ir denginiai – 

gelžbetoniniai ir betoniniai); monolitinio gelžbetonio 

pastatai, stambių blokų (perdengimai  ir denginiai –

gelžbetoniniai) pastatai 

115 

5.2 Pastatai ( sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, 

monolitinio šlako, betono, lengvų šlakio blokų 

(perdengimai ir denginiai-gelžbetoniniai, betoniniai 

arba mediniai) 

75 

5.3 Tašytų rąstų pastatai 43 

5.4 Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai 12 

6 Baldai ir biuro įranga  

6.1 Baldai 8 

6.2 Kompiuteriai ir jų įranga 5 

6.3 Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 6 

6.4 Kita biuro įranga 7 

7 Kitas ilgalaikis materialusis turtas  

7.1 Scenos meno priemonės 9 

7.2 Muzikos instrumentai 28 

7.3 Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys 7 

7.4 Specialieji drabužiai ir avalynė 2 

7.5 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 6 

 

Centre yra ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, bet dar naudojamas veikloje: 

Eil.Nr. Ilgalaikio turto grupė Turto įsigijimo savikaina (Eur) 

2016-12-31 

1. Baldai 20867,43 
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2. Kompiuterinė įranga 9648,70 

3. Kita biuro įranga 17763,39 

4. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 5355,17 

 

 2016 m. gruodžio 31 d. ,,Finansinės būklės ataskaitoje“: parodyta ilgalaikio materialiojo turto 

likutinė vertė yra 54164,72 Eur. 

 Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertę, sukauptą nusidėvėjimo sumą ir 

likutinę vertę ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikta lentelėje:   

                                                                                                                 eurais su centais 

Straipsnis Įsigijimo vertė 

ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje 

2016-12-31 

Sukaupta 

nusidėvėjimo 

suma 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigoje 

2016-12-31 

Likutinė vertė 

Ataskaitinio 

Laikotarpio 

Pabaigoje 

2016-12-31 

Pastatai  63557,82 9408,46 54149,35 

Baldai ir biuro įranga 48279,52 48267,63 11,89 

Kitas ilgalaikis materialus 

turtas 

5355,17 5351,69 3,48 

Iš viso: 117192,50 63027,78 54164,72 

 

Ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarpį nebuvo. 

Ilgalaikio materialiojo turto užstatyto, kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija  centras neturi. 

Centras ilgalaikio finansinio turto neturi. 

Turto, įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, nebuvo. 

Centras biologinio turto neturi. 

 Pastaba Nr. P08. Atsargos 

Pateikiame informaciją apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 8-ojo 

VSAFAS 1 priedą: 

 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 868,86 Eur; 

 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį  - 4148,17 Eur; 

 Sunaudota veikloje – 5017,03 Eur; 

                     Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje –0 Eur. 

                     Pastaba Nr. P09. Išankstiniai apmokėjimai. 
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 Pateikiame informaciją apie išankstinius apmokėjimus pagal 6-ojo VSAFAS 6 priedą. 

 Išankstiniai mokėjimai sudaro – 622,55 Eur, tai išankstiniai apmokėjimai tiekėjams (UAB 

Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO). 

 Pastaba Nr. P10. Per vienerius metus gautinos sumos  

 Pateikiame informaciją apie per vienerius metus gautinas sumas pagal 17-ojo VSAFAS 7 priedą. 

                      Per vienerius metus gautinas sumas sudaro:  

                      Gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 79,08 Eur; 

                      Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto už pervestas pajamas – 358,58 Eur; 

 Sukauptos finansavimo pajamos iš UA lėšų (savivaldybės biudžeto) – 4766,36 Eur ir išankstiniai 

apmokėjimai – 622,55 Eur sudaro: tiekėjams mokėtinos sumos – 90,63 Eur, mokėtinas darbo užmokestis 

(kortelės) – 1770,09 Eur mokėtinos socialinio draudimo įmokos 9 proc. – 240,98 Eur, mokėtinas gyventojų 

pajamų mokestis – 354,90 Eur,  mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos 30,98 proc. – 720,83 Eur, 

sukauptos atostoginių sąnaudos – 1688,41 Eur, sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 

523,07 Eur; 

                     Kitos sukauptos gautinos sumos – 2610,52 Eur, tai mokėtinas darbo užmokestis (kortelės) – 

908,80 Eur mokėtinos socialinio draudimo įmokos 9 proc. – 117,45 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 

– 181,10 Eur,  mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos 30,98 proc. – 374,04 Eur, sukauptos 

atostoginių sąnaudos – 63,71 Eur (VB) ir 722,01 Eur (ES), sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų 

sąnaudos – 19,74 Eur (VB) ir 223,67 Eur (ES); 

Pastaba Nr. P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai  

Pateikiame informaciją apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pagal 17-ojo VSAFAS 11 priedą. 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 1114,17 Eur, tai pavedimų lėšų asignavimai 

 Pastaba Nr. P12. Finansavimo sumos 

 Pateikiame informaciją apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per 

ataskaitinį laikotarpį pagal 20-ojo VSAFAS 4 priedą, finansavimo sumų likučiai 5 priede. 

                      Finansavimo sumų likutis 2016 m. gruodžio 31 d. –  55393,43 Eur. 

                      Per ataskaitinį laikotarpį  gautos finansavimo sumos iš viso – 47729,75 Eur, iš jų: 

                      iš savivaldybės biudžeto – 37675,75 Eur;   

                      iš Europos Sąjungos (Jaunimo reikalų departamentas)  – 9189,19 Eur; 

                      iš valstybės biudžeto (Jaunimo reikalų departamentas)  – 810,81 Eur;  MMA padidinimui – 54,00 

Eur. 

                      Pastaba Nr.P17. Įsipareigojimai 

                      Ilgalaikių įsipareigojimų centras neturi. 

Pateikiame informaciją apie trumpalaikius įsipareigojimus pagal 17-ojo VSAFAS 12 priedą. 

 Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro iš viso: 7999,13 Eur, iš jų: 
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Tiekėjams mokėtinos sumos – 90,63 Eur, iš jų: 

ryšio paslaugos – 75,63 Eur; 

komunalinės paslaugos – 15,00 Eur. 

Su darbo santykiais  susiję įsipareigojimai iš viso: 4668,19 EUR, iš jų:   

mokėtinas darbo užmokestis (kortelės) – 2678,89 Eur 

mokėtinos socialinio draudimo įmokos 9 proc. –  358,43 Eur; 

mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 536,00 Eur; 

mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos 30,98 proc. – 1094,87 Eur. 

Sukauptos mokėtinos sumos iš viso: 3240,61 Eur, iš jų: 

sukauptos atostoginių sąnaudos – 2474,13 Eur;  

sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 766,48 Eur. 

Pastaba Nr.P18. Grynasis turtas  

Grynojo turto likutis 2016 m. gruodžio 31 d. -  552,20 Eur., jį sudaro einamųjų metų deficitas – 

718,91 EUR ir ankstesnių metų perviršis – 1271,11 EUR. 

Pastaba Nr.P21. Pagrindinės veiklos pajamos 

Finansavimo pajamos pripažįstamos atsižvelgiant į 20-ojo VSAFAS ,,Finansavimo sumos“ 

nuostatas. Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą ir jų rezultatas atsispindi  Veiklos 

rezultatų ataskaitos 3-ojo VSAFAS ,,Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priede. 

Pagrindinės veiklos pajamos iš viso: 54335,15 Eur, iš jų: 

finansavimo pajamos – 51797,07 Eur; 

Pagrindinės veiklos kitos pajamos -  2538,08 Eur, tai pajamos už teikiamas paslaugas – 1535,00 

Eur ir turto nuoma – 1003,08 Eur. 

Pastaba Nr. P02 . Pagrindinės veiklos sąnaudos 

Sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo 

padarytos. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos sąnaudos rodomos pagal jų pobūdį. Sąnaudų 

apskaitos rezultatai pateikiami 3-ojo VSAFAS ,,Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priede.  

Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro – 55054,06 Eur, iš jų: 

Pastaba Nr. P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 44105,58 Eur, iš jų: 

25582,08 Eur - darbo užmokesčio sąnaudos UA, 8027,74 Eur - darbo užmokesčio sąnaudos ES, 63,71 Eur - 

darbo užmokesčio sąnaudos VB, 7925,31 Eur – socialinio draudimo sąnaudos UA, 2487,00 Eur  – socialinio 

draudimo sąnaudos ES, socialinio draudimo sąnaudos VB – 19,74 Eur; 

ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 1097,52Eur; 

komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 1089,65 Eur, iš jų: 188,53 Eur – elektros energijos 

sąnaudos, 897,39 Eur – ryšių paslaugų sąnaudos, 3,73 Eur – kitų komunalinių paslaugų sąnaudos; 

komandiruočių sąnaudos – 1055,53 Eur; 
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paprastojo remonto ir eksploatavimo – 49,73 Eur; 

sunaudotų atsargų savikaina – 5432,35 Eur; 

kitų paslaugų sąnaudos – 2223,70 Eur: 

Pateikiama 2016 m. informacija pagal veiklos segmentus 25-ojo VSAFAS ,,Segmentai“  priede. 

Pajamų, sąnaudų, turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų ir pinigų srautų priskyrimas prie ekonomikos 

segmentų  reikalingas, norint pateikti informaciją apie ekonomikos segmentams tenkančias sąnaudas. 

(ekonomikos sąnaudos – 55054,06 Eur). 

Pastaba Nr. P23. Finansinė ir investicinė veikla 

Pateikiame informaciją apie finansinės investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pagal 6-jo 

VSAFAS 4 priedą. 

Finansinės investicinės veiklos sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį įstaiga neturėjo. 

Pastaba Nr. P02. Pinigų srautai 

Pateikiame informaciją apie pinigų srautus 5-ojo VSAFAS 2 priede. 

Nebalansinėje sąskaitoje apskaitomas ūkinis inventorius, kuris naudojamas veikloje. 

 

  

 

Direktorė                                                                                                                      Tatjana Kuznecova 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 


