
 

 
 

 

 

 

PATVIRTINTA 

Kauno rajono savivaldybės tarybos 

2017 m. kovo         d. sprendimu Nr. TS- 

 

 

Viešoji įstaiga Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centras 
(ūkio subjekto pavadinimas) 

       Kodas  303012249, Pilies takas 1, Raudondvaris, Kauno rajonas 
(kodas, buveinės adresas) 

       
      BALANSAS 

PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS 

2017-02-28  Nr. 2016/B 

   

        (data) 

           (Eurais) 

  

TURTAS 
Pastabų 

Nr. 

 Ataskaitinis 

laikotarpis  

 Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis    

A. ILGALAIKIS TURTAS                1331  2057 

I. NEMATERIALUSIS TURTAS     

1. Patentai, licencijos       

2. Programinė įranga       

3. Kitas nematerialusis turtas       

II. MATERIALUSI TURTAS                      1331 2057 

1. Žemė          

2. Pastatai ir statiniai        

3. Mašinos ir įrengimai        

4. Transporto priemonės        

5. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai      

6. Nebaigta statyba        

7. Kitas  materialusis turtas     1331  2057 

III. FINANSINIS TURTAS       

1. Po vienerių metų gautinos sumos       

2. Kitas finansinis turtas         

B. TRUMPALAIKIS TURTAS   11829               9384  

I. 

ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR 

NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS                       319  1301 

1. Atsargos                                   

2. Išankstiniai apmokėjimai                      319  1301 

3. Nebaigtos vykdyti sutartys           

II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS   221  1068 

1. Pirkėjų įsiskolinimas     221  1068  

2. Kitos gautinos sumos       

III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS     

1. Trumpalaikės investicijos       

2. Terminuoti indėliai       

3. Kitas trumpalaikis turtas        

IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI   

                    

11289  7015  



 

  TURTAS, IŠ VISO   13160  11441  

  

  

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 
Pastabų 

Nr. 

 Ataskaitinis 

laikotarpis  

 Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis  

C. NUOSAVAS KAPITALAS   10675 11428 

I. KAPITALAS       290 290 

II. PERKAINOJIMO REZERVAS      

III. KITI REZERVAI        

IV. VEIKLOS REZULTATAS     10385 11138 

1. Ataskaitinių metų veiklos rezultatas   -753 7323 

2. Ankstesnių metų veiklos rezultatas   11138 3815 

D. FINANSAVIMAS     0 0 

1. Dotacija         

2. Tiksliniai įnašai         

2.1. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto      

2.2. Kiti tiksliniai įnašai       

3. Nario mokesčiai       

4. Kitas finansavimas     

  

E. 
MOKĖTINOS SUMOS IR 

ĮSIPAREIGOJIMAI   2485 13 

I. ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI     

1. Finansinės skolos       

2. Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai     

II. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI   2485 13 

1. Ilgalaikių skolų  einamųjų metų dalis     

2. Finansinės skolos       

3. Skolos tiekėjams     2271 8 

4. Gauti išankstiniai apmokėjimai     

5. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai   208 -3 

6. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai   6 8 

  
NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS 

IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO   13160 11441 

       L .e. direktoriaus 

pareigas                                                                                            Aistė Plūkaitė 

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)                                (parašas)                                           (vardas ir pavardė)                              

       Vyr. buhalterė                                                  Raminta Urbonienė 

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba                                                 (parašas)                                                (vardas ir pavardė)                              

galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens  

     pareigų pavadinimas)   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PATVIRTINTA  

Kauno rajono savivaldybės tarybos 

2017 m. kovo         d. sprendimu Nr. TS- 

 

 

Viešoji įstaiga Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centras 
(ūkio subjekto pavadinimas) 

       Kodas 303012249, Pilies takas 1, Raudondvaris, Kauno rajonas 
(kodas, buveinės adresas) 

     
                        

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 

           PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS 

                             2017-02-28  Nr. 2016/V 

  
 

                                                                           (data) 

        (Eurais) 

Eil. 

Nr. 
Straipsniai 

Pastabų 

Nr. 
 

Ataskaitinis 

laikotarpis  

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

 

I. PAJAMOS     117174   111048    

1. Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes     21358   18393    

2. Finansavimo pajamos     95816      92655    

2.1. 

Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo 

pajamos      94799   

         

85382    

2.2. Kitos finansavimo pajamos     1017   7273    

3. Kitos pajamos     

  

      

II. SĄNAUDOS     117927 

 

 103725    

1. Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina     14201         17748    

2. Kitos sąnaudos     317 

 

    760    

3. Veiklos sąnaudos     103409      85216    

3.1. Pardavimo     22695      22139    

3.2. Darbuotojų išlaikymo     59865 

 

     53913    

3.3. Nusidėvėjimo (amortizacijos)     736   121    

3.4. Patalpų išlaikymo     2610 

 

2208    

3.5. Ryšių   

 

1001   818    

3.6. Transporto išlaikymo   

 

6338 

 

  6017    

3.7. Turto vertės sumažėjimo     

  

      

3.8. Kitos veiklos         10164  

  
  

3.9. Suteiktos labdaros, paramos     

  

      

3.10. Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo     

    
  

III. 

VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ 

APMOKESTINIMĄ     -753   7323    

IV. PELNO MOKESTIS     

    

  

V. GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS     -753   7323    

 

L. e. direktoriaus 

pareigas                                                                                            Aistė Plūkaitė 

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)                                (parašas)                                                    (vardas ir pavardė)                              

Vyr. buhalterė                                                  Raminta Urbonienė 

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba                                       (parašas)                                                    (vardas ir pavardė)                              

galinčio tvarkyti apskaitą kito 

asmens pareigų pavadinimas)  

    



 

      KAUNO RAJONO TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS 

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. GRUODŽIO 31 D. 

FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS 

 

I.BENDROJI DALIS 

 

1. Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centras (toliau – Centras) įkurtas 2013-03-

06, 2013-02-28 Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-30.  

2. Teisinis statusas – viešoji įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 303012249.  

3. Įstaiga registruota ir veikia adresu Pilies takas 1, Raudondvaris, Kauno rajonas.  

4. Centras kaip atskiras juridinis asmuo turi herbinį antspaudą, logotipą, atsiskaitomąsias 

sąskaitas DNB banke. 

5. Pagrindinė Centro veikla – Kauno rajono lankytinų vietų populiarinimas Lietuvoje ir 

užsienyje, viešųjų interesų tenkinimas, visuomenei naudingos veiklos mokymas ir konsultavimas. 

Centras yra finansuojamas iš Kauno rajono savivaldybės biudžeto pagal patvirtintas sąmatas, taip pat 

gali turėti ir nebiudžetinių lėšų, kurios naudojamos įstatymų ir kitų teisės aktų numatyta tvarka. 

6. Centras sudaro ir teikia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo 

ataskaitų rinkinius. 

7. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis. 

8. Kontroliuojamų, asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių įstaiga 

neturi. 

9. 2016 m. gruodžio 31 dieną Centre dirbo 7 darbuotojai, iš jų dvi darbuotojos yra vaiko 

auginimo atostogose. 

10. Tolesnę įstaigos veiklą galinčių paveikti aplinkybių nenumatyta. 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

11. Buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinių ataskaitų rinkinys parengtas, vadovaujantis 

bendraisiais apskaitos principais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir atitinkamais norminių aktų 

nuostatomis bei reikalavimais, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.  

12. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis 

laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. 

13. Buhalterinę apskaitą pagal sudarytą sutartį tvarko UAB „Mūsų sprendimai“. 

14. Nuo 2015-01-01 apskaita vedama eurais. Sudarant finansines ataskaitas, ankstesnių 

metų ataskaitos konvertuotos į eurus. 

15. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje 

knygoje taikomi kaupimo, subjekto veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, 



 

palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principais. Pateikiama informacija patikima, teisinga, 

nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami. 

16. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: 

- funkcinę klasifikaciją; 

- programas; 

- finansavimo šaltinius; 

- biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnius. 

17. 2016 m. Įstaiga nuosavo ilgalaikio turto neįsigijo. Remiantis Kauno rajono 

savivaldybės turto panaudos 2013-05-02 sutartimi gautas naudoti panaudos pagrindais ilgalaikis ir 

trumpalaikis turtas: pastatas Raudondvaryje, Pilies takas 1, unikalus Nr.4400-0534-0110; 

kompiuteriai su programine įranga, kita biuro įranga, baldai, informaciniai stendai ir kitas turtas, viso 

už 290 228 Eur (1 002 099 LTL) bendrą likutinę vertę. Trumpalaikio turto gauta už 10 157 Eur (35 

070 LTL) bendrą likutinę vertę. Kadangi šį turtą Kauno rajono savivaldybė suteikė naudotis 

nemokamai, nusidėvėjimas jam neskaičiuojamas. Visas gautas turtas apskaitomas nebalansinėje 

sąskaitoje kiekine ir vertine išraiška. Savo veikloje Centras taip pat naudojasi automobiliu pagal 

panaudos sutartį. 

18. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos faktine įsigijimo savikaina su PVM, 

jei įsigyjamos iš savivaldybės asignavimų, iš kitos veiklos lėšų skirtų Centro veiklai.  

Apskaičiuodami atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, apskaitomos 

FIFO metodu. Prie atsargų priskiriamas įstaigos veikloje naudojamas kuras, neatiduotas naudoti 

ūkinis inventorius. 

19. Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai Įstaiga gauna arba pagal 

vykdomą sutartį įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Pinigai ir kitas finansinis turtas, 

numatytas gauti pagal planuojamus sandorius, gautus garantinius ir laidavimo raštus, turtu 

nepripažįstami, kol jie neatitinka finansinio turto apibrėžimo. Pirmą kartą pripažindama finansinį 

turtą Įstaiga įvertina jį įsigijimo savikaina. 

20. Gautinos sumos registruojamos tada, kai Įstaiga įgyja teisę  gauti pinigus ar kitą 

finansinį turtą. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. 

Trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo 

nuostolius. 

21. Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje pagal detalizuojančius 

požymius, nurodant finansavimo sumos teikėją, funkcijas, programas, kurioms vykdyti skirtos 

finansavimo sumos. Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą-gautos finansavimo 

sumos ar jų dalys pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos sąnaudos. 



 

Finansavimo sumos ilgalaikiam turtui įsigyti, pripažįstamos pajamomis registruojant turto 

nusidėvėjimą (amortizaciją). 

- Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. 

Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami: 

- ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai-amortizuota savikaina; 

- trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai-įsigijimo savikaina. 

22.  Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada, kai dėl įvykio praeityje Įstaiga 

turi dabartinę  teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus 

reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta.  

23. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo 

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

finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog Įstaiga gaus su sandoriu susijusia ekonominę 

naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų 

uždirbimu susijusias sąnaudas. 

24. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo 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 konkrečiu pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais laikotarpiais, 

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

Apskaitoje darbuotojams mokėti už kasmetes atostogas sumos  pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą 

metuose gruodžio 31 d. atlikus nepanaudotų atostogų inventorizaciją. 

25. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia 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 piniginių srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus 

ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi. 

26. 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. 

27. Apskaitos politikos keitimas. Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat ar ilgą 

laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio 

palyginimo reikia Įstaigos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir piniginių srautų 



 

keitimosi  tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų 

atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų vertinimo apskaitoje 

pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. 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. Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nesikeitė. 

28. Apskaitinių verčių keitimas. Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei 

pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos 

informacijos ar kitų įvykių. 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. Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitiniai 

įverčiai nesikeitė. 

29.  Apskaitos klaidų taisymas. Informacija finansinėje atskaitomybėje yra reikšminga, jei 

jos nepateikimas ar neatskleidimas gali turėti įtakos finansinės atskaitomybės vartotojams. 

Ataskaitinių laikotarpių pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių  

finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida skaitoma esmine, jei jos vertinė išraiška, padaryta pajamų ir 

sąnaudų straipsniuose viršija 5 proc. ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaitoje nurodyto 

grynojo pelno, bei klaidos, padarytos turto bei nuosavybės straipsniuose, kurios viršija 0,25 proc. 

ataskaitinio laikotarpio balanse pateikiamos viso turto balansinės vertės.   Esminės ir neesminės 

apskaitos klaidos taisomos  einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose. Apskaitos 

klaidų taisymo įtaka finansinėse ataskaitose parodomos: 

- 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; 

- jei apskaitos klaidą 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. 

2016 metais apskaitos klaidų nerasta. 

 

 

 



 

III. PASTABOS 

Finansinės būklės ataskaita (2-ojo VSAFAS 1 priedas) 

1. Įstaiga nuosavo ilgalaikio turto įsigijo iš veikloje uždirbtų pajamų, jo nusidėvėjimo sąnaudos 

skaičiuotos tiesiniu būdu. Panaudos pagrindu gautas turtas apskaitomas nebalansinėse 

sąskaitose, jo nusidėvėjimas neskaičiuojamas. 

2. Trumpalaikis turtas 

- Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – už dalyvavimą parodose, taip pat mokėjimai už 

ryšių ir komunalines paslaugas – 319 Eur 

- Būsimųjų laikotarpių sąnaudų eilutėje – 0 Eur  

- Pirkėjų skolos – 221 Eur 

- Piniginės lėšos: 

Sąskaita DNB banke (biudžeto lėšos) – 0 Eur 

Sąskaita DNB banke (savos lėšos) – 799 Eur 

Sąskaita DNB banke (kortelė) – 8 592 Eur 

Kasa, kasos aparatas – 1 898 Eur 

     Iš viso turto: 13 160 Eur 

3. Nuosavas kapitalas 

- Steigėjų įnašai – 290 Eur 

- Ataskaitinių metų pelnas/nuostolis – -753 Eur 

- Ankstesnių metų pelnas/nuostolis – 11 138 Eur 

Iš viso kapitalo: 10 675 Eur 

4. Finansavimo sumos 

- biudžeto finansavimas – 94 779 Eur 

- fizinių asmenų suteikta parama (2 proc. nuo GPM) – 193 Eur 

- darbo biržos dotacija – 825 Eur 

Iš viso gautas finansavimas: 95 816 Eur 

5. Įsipareigojimai 

- Skolos tiekėjams Iš viso – 2 271 Eur 

- Mokėtinas darbo užmokestis ir mokesčiai – 208 Eur 

- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 6 Eur (taršos iš mobilių šaltinių mokestis) 

Iš viso įsipareigojimų: 2 485 Eur 

Iš viso finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto: 13 160 Eur 

 

Veiklos rezultatų ataskaita (3-iojo VSAFAS 1 priedas) 

Pagrindinės veikos pajamos: 

- Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 21 358 Eur 

- Finansavimo pajamos iš biudžeto – 94 799 Eur 

- Kitos finansavimo sumos – 1 017 Eur 

Iš viso pajamų: 117 174 Eur 

1. Pagrindinės veiklos sąnaudos: 

- Darbo užmokesčio ir soc. draudimo – 59 865 Eur 



 

- Nuomos, komunalinių mokesčių ir ryšių paslaugos – 2 610 Eur 

- Transporto išlaikymo – 6 338 Eur 

- Parduotų prekių ir suteiktų paslaugų savikaina – 14 201 Eur 

- Kitos bendrosios administracinės sąnaudos – 24 749 Eur 

- Projektų rengimo sąnaudos – 10 164 Eur 

Veiklos sąnaudos: 117 927 Eur 

Grynasis veiklos rezultatas: –753 Eur 

 

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 

(20-ojo VSAFAS 4 priedas) 

1. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 300 385 Eur (iš Kauno rajono 

savivaldybės nemokamai gautas turtas, eksploatuojamas panaudos pagrindais) 

2. Iš Kauno rajono savivaldybės gautos finansavimo sumos – 94 779 Eur, finansavimo sumų 

sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai – 94 779 Eur, finansavimo sumų likutis 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 0,00 Eur 

Iš viso finansavimo gauta už 395 164 Eur, panaudota veikloje už 94 779 Eur, likutis ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje – 300 385 Eur. 

 

L. e. direktoriaus pareigas                             Aistė Plūkaitė 

 

UAB „Mūsų sprendimai“ vyr. finansininkė                                 Raminta Urbonienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KAUNO RAJONO TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS 

SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO ,,DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAUNO 

RAJONO TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRO 2016 M. VEIKLOS 

ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

2017 m. kovo 10 d. 

Kaunas 

1. Sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys, tikslai. 

Viešosios įstaigos Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centro direktorius, 

vadovaudamasis Viešosios įstaigos Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centro įstatų, 

patvirtintų Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. TS-30 „Dėl 

viešosios įstaigos Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centro įsteigimo“, 36.3 papunkčiu 

kasmet teikia Kauno rajono savivaldybės tarybai svarstyti veiklos ataskaitą ir finansinių ataskaitų 

rinkinį.  

2. Teisinis reglamentavimas (kaip šiuo metu reglamentuojami sprendimo projekte 

aptariami klausimai). 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktas, 3 dalies 5 

punktas nustato, kad savivaldybės tarybos kompetencija – sprendimų dėl viešųjų įstaigų (kurių 

savininkė yra savivaldybė) vadovų ataskaitų priėmimas bei viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra 

savivaldybė) finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas. Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 

12 straipsnis nustato reikalavimus viešosios įstaigos rengiamai veiklos ataskaitai. 

3.Galimi sprendimo priėmimo padariniai (teigiami ir (ar) neigiami). 

Šiuo sprendimo projektu Kauno rajono savivaldybės taryba bus supažindinta su viešosios 

įstaigos metų veiklos rezultatais, finansinių ataskaitų rinkiniu, jas patvirtinus bus įgyvendintos Vietos 

savivaldos įstatymo nuostatos. 

4. Keičiamo ar pripažįstamo netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimo 

pakeitimų sąrašas. 

Nėra. 

5. Lėšos sprendimui įgyvendinti, jų šaltiniai. 

Nereikalaujama. 

6. Būtinumas skelbti sprendimą Teisės aktų ir kituose registruose. Viešinimas.  

Nebūtina. 



 

7. Antikorupcinis vertinimas. 

Vertinti nereikia. 

8. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai. 

       Vertinti nereikia. 

        9. Kiti, sprendimo iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai. 

       Nėra. 

        10. Sprendimo projekto rengėjai. Asmuo, atsakingas už sprendimo įvykdymą. 

Sprendimo projektą rengė laikinai einanti viešosios įstaigos Kauno rajono turizmo ir verslo 

informacijos centro direktoriaus pareigas Aistė Plūkaitė. Už sprendimo įvykdymą atsakinga viešoji 

įstaiga Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centras. 

 

 

 

L. e. direktoriaus pareigas                                                                     Aistė Plūkaitė 

 


