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I. BENDROJI INFORMACIJA 

 

Visagino savivaldybės administracija (toliau – Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga,  įregistruota 

1998 m. vasario 11 d. Nr. 005047 Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. 

Įstaigos kodas 188711925. 

Įstaigos steigėjas – Visagino savivaldybės taryba. 

Visagino savivaldybės administracija yra juridinis asmuo. Įstaiga savo  veikloje vadovaujasi 

Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos 

Respublikos Seimo priimtais įstatymais ir kitais teisės aktais, Vietos savivaldos, Valstybės tarnybos 

įstatymais, įstaigos nuostatais, Visagino savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, tarybos 

sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais. 

Įstaiga turi savo anspaudą.  

Pagrindinė veiklos rūšis – Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla. 

Įstaigos adresas: Parko g. 14, LT-31139 Visaginas, Lietuvos Respublika. 

 

Pagrindinė veiklos rūšis – Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla. 

 

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo: 

 

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 

225 227 

 

Įstaiga teikia metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius Lietuvos Respublikos viešojo 

sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.  

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis 

sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.  

Tarpinių finansinių ataskaitų ataskaitinis laikotarpis : 2021 m. sausio 1 d. – 2021 m. rugsėjo 

30 d. 

Visagino savivaldybės administracija turi kontroliuojamų asocijuotų subjektų. 

 

 

 

 



II. APSKAITOS POLITIKA 

 

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

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

vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame viešojo sektoriaus apskaitos ir 

finansinės atskaitomybės standarte „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“ (toliau – 

1-asis VSAFAS).  

Apskaitos politika ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų registravimo tvarka užtikrina, kad 

finansinėse ataskaitose pateikiama informacija yra: 

svarbi vartotojų sprendimams priimti;  

patikima, nes: 

teisingai nurodo įstaigos finansinius rezultatus, finansinę būklę ir pinigų srautus;  

parodo ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų ekonominę prasmę, ne vien teisinę formą; 

yra nešališka, netendencinga; 

apdairiai pateikta (atsargumo principas); 

visais reikšmingais atvejais išsami.  

Pasirinktą apskaitos politiką įstaiga taiko nuolat.  

Apskaitos politika keičiama tik vadovaujantis 7-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir 

finansinės atskaitomybės standartu „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų 

taisymas“ (toliau – 7-asis VSAFAS) ir taikoma vienodai visiems finansinių ataskaitų straipsniams, 

kuriems turi įtakos apskaitos politikos keitimas.  

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

principus, metodus ir taisykles. 

 

 

Bendrieji apskaitos principai, metodai ir taisyklės 

 

Tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas, įstaiga vadovaujasi VSAFAS. 

Ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami apskaitoje ir finansinių ataskaitų rinkinys rengiamas taikant 

šiuos bendruosius apskaitos principus:  

kaupimo;  

subjekto;  

veiklos tęstinumo;  

periodiškumo;  

pastovumo;  

piniginio mato;  

palyginimo;  

atsargumo;  

neutralumo;  

turinio viršenybės prieš formą. 

Sudarant biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, vadovaujamasi šiais bendraisiais apskaitos 

principais: pinigų, subjekto, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato. 

Pagal subjekto principą įstaiga laikoma atskiru apskaitos vienetu: atskirai tvarko apskaitą, 

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



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

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

naudojamas kitomis teisėmis (pavyzdžiui, panaudos), registruojamas nebalansinėse sąskaitose.  

Įstaigai leidžiamas vykdyti ūkines operacijas nustato teisės aktai. VSAFAS nustato faktiškai 

įvykusių ūkinių operacijų registravimo apskaitoje metodus ir taisykles. Pagal turinio viršenybės prieš 

formą principą įstaigos apskaitoje ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos vertinami ir pripažįstami pagal 

jų ekonominę prasmę ir turinį, nepriklausomai nuo to, ar tokią ūkinę operaciją vykdyti ir (arba) 

sandorį sudaryti leidžia įstaigos veiklą reglamentuojantys teisės aktai.  

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami įstaigos sąskaitų plano sąskaitose taikant 

apskaitos politiką, parengtą pagal VSAFAS reikalavimus (nurodytus principus, metodus ir taisykles) 

atskiroms ūkinėms operacijoms ir įvykiams, finansinių ataskaitų elementams arba straipsniams ir 

apskaitos procedūroms.  

Įstaigos metinį finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos: 

finansinės būklės ataskaita;  

veiklos rezultatų ataskaita;  

pinigų srautų ataskaita;  

grynojo turto pokyčių ataskaita;  

aiškinamasis raštas. 

 

Finansinių ataskaitų forma  

 

Finansinių ataskaitų privalomos formos yra reglamentuotos 2-ajame viešojo sektoriaus 

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte „Finansinės būklės ataskaita“ (toliau – 2-asis 

VSAFAS), 3-ajame viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte „Veiklos 

rezultatų ataskaita“ (toliau 3-asis VSAFAS), 4-ajame viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės standarte „Grynojo turto pokyčių ataskaita“ (toliau – 4-asis VSAFAS), 5-ajame 

viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte „Pinigų srautų ataskaita“ (toliau – 

5-asis VSAFAS), 6-ajame viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte 

„Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“.  

Įstaigos metinis finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas Lietuvos Respublikos finansų 

ministro nustatyta tvarka ir terminais. Metinių finansinių ataskaitų, įskaitant aiškinamojo rašto 

pastabų lenteles, formos gali būti pakeistos tik pakeitus VSAFAS nustatytas ataskaitų formas ir 

reikalavimus. 

Finansinėse ataskaitose visas sumas įstaiga pateikia Lietuvos Respublikos piniginiais 

vienetais – eurais. 

Išsami apskaitos politika išdėstyta prie paskutinio metinių finansinių ataskaitų rinkinio. 

 

 

I. Pastabos 

 

 Finansinės būklės ataskaitoje: 

1. Ilgalaikis turtas parodytas likutine verte                                        61205809,80 

1.1 Ilgalaikis nematerialus turtas parodytas likutine verte                  62053,95  

Iš valstybės biudžeto..................................................................................... 17078,12  



Iš savivaldybės biudžeto............................................................................... 16511,34 

Iš Europos Sąjungos...................................................................................... 24526,00 

Iš kitų šaltinių.................................................................................................. 3938,49  

1.2 Ilgalaikis materialus turtas parodytas likutine verte                 35737738,63  

Iš valstybės biudžeto................................................................................ 11822605,97  

Iš savivaldybės biudžeto............................................................................ 4396363,17 

Iš Europos Sąjungos................................................................................. 16652721,78 

Iš kitų šaltinių............................................................................................. 2809684,41 

Iš uždirbtų pajamų ......................................................................................... 56363,30  

1.3 Ilgalaikis finansinis turtas parodytas likutine verte                  25406017,22 

Iš valstybės biudžeto ............................................................................... 14565537,82 

Iš savivaldybės biudžeto ........................................................................... 2529771,83 

Iš kitų šaltinių ............................................................................................. 540351,80 

Finansinio turto grynasis turtas ................................................................. 7650745,19 

Kontroliuojamų subjektų rezultatas ............................................................ 100203,61 

Po vienerių metų gautinos sumos - pagal smulkaus ir vidutinio verslo savivaldybėje  

rėmimo programą  19406,97  

 

2. Biologinis turtas                                                                                117316,75 

Iš savivaldybės biudžeto finansavimo sumų ....................................................... 5,00 

Iš kitų šaltinių ............................................................................................ 117311,75 

 

3. Atsargos parodytos įsigijimo savikaina            601574,48             

Iš valstybės biudžeto....................................................................................138804,37 

Iš savivaldybės biudžeto..............................................................................342622,15 

Iš Europos Sąjungos..................................................................................... 77702,20 

Iš kitų šaltinių................................................................................................37111,81 

Iš uždirbtų pajamų...........................................................................................5333,95 

 

4. Išankstiniai apmokėjimai   __                            77658,50                                        

Iš valstybės biudžeto: ateinančių laikotarpių sąnaudos .............................. 27743,23  

Iš savivaldybės biudžeto: ateinančių laikotarpių sąnaudos ......................... 37876,49 

išankstiniai apmokėjimai ............................................................................... 4480,49 

Iš Europos Sąjungos ateinančių laikotarpių sąnaudos ................................... 3841,19 

išankstiniai apmokėjimai ............................................................................... 3717,10 

                             

5. Gautinos finansavimo sumos                                                                   54,83 

Iš Europos Sąjungos.......................................................................................... 53,93 

Iš valstybės biudžeto .......................................................................................... 0,90 

 

6. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 79143,44 

       Gautinos sumos už turto naudojimą (nuomą) ......................................... 77811,30  

       Gautinos sumos už suteiktas paslaugas .................................................... 1332,14 

    



 

 

          

7. Sukauptos gautinos sumos                 997669,49 Iš jų: 

         

 Atostoginių 

kaupiniai 

Kreditorinis 

įsiskolinimas 

darbuotojams, 

tiekėjams, 

socialinės 

išmokos 

Sukauptos 

gautinos 

sumos iš 

savivaldybės 

biudžeto 

Kitos sukauptos 

gautinos sumos 

Iš valstybės 

biudžeto 

12298,43 378953,36  4312,37 

Iš savivaldybės 

biudžeto 

166404,54 410943,32  1429,45 

Iš Europos 

Sąjungos biudžeto 

 915,20   

Iš kitų šaltinių     

Uždirbtų lėšų 

likutis ižde 

  19026,20  

Surinktas patalpų 

nuomos mokestis 

   3386,62 

Viso: 178702,97 790811,88 19026,20 9128,44 

                              

8. Kitos gautinos sumos                   264198,58 

Gautinos vietinės rinkliavos ............................................................................. 254999,84  

Gautini delspinigiai ................................................................................................ 234,04 

Kitos gautinos sumos (už pasl.iš juridinių asmenų, žemės nuomą, pavedimų l.)  8964,70 

 

9. Pinigų likutis sąskaitose                     281038,43                     

Iš valstybės biudžeto ......................................................................................... 160074,52      

Iš savivaldybės biudžeto ....................................................................................... 2923,93 

Iš Europos Sąjungos ........................................................................................... 95761,84   

Iš uždirbtų pajamų...................................................................................................... 0,00     

Pavedimų įplaukos ............................................................................................... 4644,16 

Vietinė rinkliava ................................................................................................. 12158,51 

Kitos lėšos ............................................................................................................ 5475,47  

 

 



10. Finansavimo sumos             52710894,80                        

Iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms gautinos finansavimo sumos .................... 0,90 

Iš valstybės biudžeto gautos 26192412,24 

  ilgalaikiam turtui ................................................................. 25899387,00  

  atsargoms ................................................................................. 119766,52 

  kitoms išlaidoms ...................................................................... 173258,72 

Iš savivaldybės biudžeto gautos 7228015,41 

  ilgalaikiam turtui .................................................................... 6839483,43  

  atsargoms .................................................................................. 311814,95 

  kitoms išlaidoms.......................................................................... 76717,03 

Iš Europos Sąjungos gautinos finansavimo sumos ................................................ 53,93 

 Iš Europos Sąjungos  gautos 17038107,35 

    ilgalaikiam turtui .................................................................. 16865728,89 

  atsargoms ................................................................................... 98335,28 

  kitoms išlaidoms ........................................................................ 74043,18 

Iš kitų šaltinių gautos 2252304,97 

             ilgalaikiam turtui ..................................................................... 2209452,44  

  atsargoms .................................................................................... 39907,53 

                      kitoms išlaidoms ........................................................................... 2945,00 

                       

11. Ilgalaikiai įsipareigojimai                                                                      1183602,76  

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių  gyvenamųjų patalpų atnaujinimas 

 įgyvendinant daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą. 

 

12. Tiekėjams mokėtinos sumos                                       587715,74                                                                                                                 

Iš valstybės biudžeto ........................................................................................ 309214,46  

Iš savivaldybės biudžeto .................................................................................. 266583,17 

Iš Europos Sąjungos ............................................................................................... 124,42    

Iš uždirbtų pajamų ................................................................................................ 9502,52 

Pavedimų lėšos ..................................................................................................... 2291,17 

 

13. Mokėtinos finansavimo sumos viešojo sektoriaus subjektams 5741,82 (paslaugoms 

asmenims su negalia finansuoti) 

 

14. Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus                                                   12158,51                                                        

           Pervestinos vietinės rinkliavos .............................................................. 12158,51 

                                       

15. Mokėtinos socialinės išmokos                                                               395319,24 

Iš valstybės biudžeto mokėtinos išmokos .................................. 348319,43 Iš jų: 

 išmokos vaikams ............................................................... 274723,90 

 tikslinės  kompensacijos ..................................................... 73560,88 

 kitos mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto ........ 34,65 



Iš savivaldybės biudžeto mokėtinos socialinės išmokos ...................... 45669,81 

Iš savivaldybės biudžeto mokėtinos vienkartinės išmokos ....................... 46,00 

Kitos mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto .............. 1284,00 

 

16. Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                                             17,63 

Gautos fizinių asmenų žemės nuomos mokesčio permokos. 

 

 

17. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai              212598,27  

Iš valstybės biudžeto ............................................................................ 22114,65  

Iš savivaldybės biudžeto..................................................................... 189692,84  

Iš Europos Sąjungos ................................................................................ 790,78 

        

18. Sukauptos mokėtinos sumos (atostoginių kaupiniai)             178702,97             

          Iš valstybės biudžeto.............................................................................. 12298,43   

          Iš savivaldybės biudžeto...................................................................... 166404,54 

 

     

    19. Kitos sukauptos mokėtinos sumos                                                        310694,73                                                          

          Sukauptos mokėtinos sumos už turto nuomą (žemės nuoma) ............. 52030,45   

          Už suteiktas paslaugas (nuotekų tvarkymas) ............................................... 1,32 

          Sukauptos mokėtinos sumos (vietinė rinkliava) ................................ 254807,75  

          Mokėtinos sumos „Swedbank“, AB, už lengvatinį būsto kreditą ................ 0,90 

          Sukauptos mokėtinos sumos (nuomos mok. užstato lėšos iš tiekėjų) .... 2928,18 

          Kitos sukauptos mokėtinos sumos ........................................................... 926,13 

                      

   

    20. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                     5933,91                   

          Kitos mokėtinos sumos (surinktas patalpų nuomos mok.) ...................... 3386,62  

          Sutarčių užtikrinimo sumos su tiekėjais .................................................. 2547,29 

                    

 

    21. Tikrosios vertės rezervas                                                                        217570,62 

           

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos žemės sklypų, perduodamų valdyti, 

naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise, pagal perdavimo ir priėmimo aktus, vertės.  

 

 

  

Veiklos rezultatų ataskaitoje 

 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priede išdėstytos pagrindinės veiklos  

finansavimo pajamos pagal šaltinius, sąnaudos pagal ekonominę klasifikaciją.  

 



22. Pagrindinės veiklos kitas pajamas 755625,67 Eur sudaro  : 

 apskaičiuotos pajamos už gyvenamųjų patalpų nuomą 69066,76 Eur; 

                      apskaičiuotas, perskaičiuotas, mokestis už turo (žemės) nuomą (-3854,21) Eur; 

 apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas 1840,81 Eur; 

 apskaičiuotos rinkliavos 679689,51 Eur; 

 apskaičiuotos baudos ir kitos netesybos (baudos ir delspinigiai) 4914,30 Eur; 

                      apskaičiuotos kitos pajamos 3968,50 Eur;  

  

23. Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma (-684307,60) Eur: 

    pervestinos rinkliavos (-679689,51) Eur; 

    pervestino, perskaičiuotos) sumos už turto (žemės) nuomą 3854,21 Eur; 

    pervestinos baudos ir kitos netesybos (baudos ir delspinigiai) (-4914,30) Eur; 

    pervestinos kitos pajamos (-3558,00) Eur. 

     

           24. Kitos veiklos pajamos 19990,14 Eur, iš jų: apskaičiuotos negyvenamųjų patalpų nuomos 

pajamos 7829,02 Eur; apskaičiuotas pelnas iš ilgalaikio turto pardavimo 12150,12 Eur; 

apskaičiuotos baudos už administracinės teisės pažeidimus 11,00 Eur;  

           25. Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos (-26928,80), iš jų: į valstybės biudžetą 

pervestinos administracinės baudos (-11,00) Eur; pervestinos sumos už parduotą turtą       

(-26917,80) Eur. 

            

            

             

Administracijos direktorius                                                                    Virginijus Andrius Bukauskas         

   

Apskaitos skyriaus vedėja (vyriausioji buhalterė)       Jolita Kriaučiūnaitė 

 

 


