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FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO 

 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

2022 M. KOVO 31 D. 
 

 

I. BENDROJI DALIS 
 

 

Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau — Biuras) yra viešasis 

juridinis asmuo, turintis herbini antspaudą su savo pavadinimu ir atsiskaitomąsias sąskaitas AB 

„Šiaulių bankas". Įstaigos buveinės adresas: Lietuvos Respublika, Šiauliai, Varpo g. 9. Lietuvos 

Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 35 punktas ir Lietuvos Respublikos visuomenės 

sveikatos priežiūros įstatymo 6 straipsnio I dalis reglamentuoja, kad savivaldybės nuo 2014 m. sausio I 

dienos vykdo valstybines (valstybės perduotos savivaldybei) visuomenės sveikatos priežiūros 

funkcijas. Visuomenes sveikatos priežiūros funkcijas savivaldybėje vykdo visuomenės sveikatos 

biuras. 

Biuras yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 

biudžeto. Įstaigos steigėja yra Šiaulių miesto savivaldybė. Biuro savininko teises ir pareigas 

įgyvendina Šiaulių miesto savivaldybė, kuri koordinuoja biuro veiklą, tvirtina ir teisės aktu nustatyta 

tvarka keičia biuro nuostatus, priima sprendimą dėl biuro buveinės pakeitimo, sprendžia kitus 

įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus. 

Biuras ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neturi kontroliuojamu biudžetiniu įstaigų. 

Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę biuro veiklą, įstaigos darbuotojai neįžvelgia. 

Ištaiga vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas - vaiku ir moksleivių sveikatos priežiūrą, 

sveikatos stebėseną, sveikatos programų rengimas ir vykdymas, formalus ir neformalus sveikatos 

ugdymas ir mokymas. 

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos suteikė teisę Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biurui vykdyti 

licencijuojamas visuomenės sveikatos priežiūros veiklas ir 2006 m. spalio 19 d. išdavė Juridinio 

asmens visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją Nr. 165. Šia licencija įstaigai suteikta teisė 

verstis privalomaisiais sveikatos mokymais: pirmosios pagalbos, higienos įgūdžiu ir apie alkoholio ir 

narkotiku žalą žmogaus sveikatai. 

 Ataskaitos teikiamos už 2022 metų I ketvirtį. 

  Finansinėse ataskaitose pateikti duomenys išreikšti piniginiais vienetais – eurais. 



  Svarbios sąlygos, kuriomis veikia viešojo sektoriaus subjektas ir kurios gali paveikti 

tolesnę viešojo sektoriaus subjekto veiklą, - įstaigos darbuotojai neįžvelgia. 

   Teisinių ginčų, jų sprendimų ir įtakos finansinėms ataskaitoms nėra. 

 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. 

Ataskaitos straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų, nėra. 

Apskaitos politika išdėstyta 2021 metų metiniame aiškinamajame rašte ir ataskaitinį laikotarpį 

nesikeitė. 

III. PASTABOS 

Finansinės būklės ataskaita 

1. Nematerialus turtas.  

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai nematerialaus turto likutinė vertė 300,00 Eur. Per ataskaitinį 

laikotarpį nematerialus turtas įsigyta už 300,00 Eur., turto ir nenurašyta. 

Turto grupė 

Įsigijimo vertė  

ataskaitinio laikotarpio  

pabaigoje, Eur 

Sukaupta amortizacija 

ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje, Eur 

Programinė įranga ir jos licencijos 12295,48 11995,48 

2. Ilgalaikis materialus turtas.  

 Ataskaitinio laikotarpio pabaigai materialiojo turto likutinė vertė 59951,25 Eur.  

Turto grupė 

Įsigijimo vertė  

ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje, Eur 

Sukaupta amortizacija 

ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje, Eur 

Negyvenamieji pastatai 130802,87 81451,20 

Mašinos ir įrengimai 3183,05 2445,04 

Baldai ir biuro įranga  25712,98 19675,36 

Kitas ilgalaikis materialus turtas 11206,65 7382,99 

Transporto priemonės  15926,20 15925,91 

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina sudarė 0,00 Eur, pagal 

grupes įsigyta: kitų mašinų ir įrenginių už 0,00 Eur ir baldai ir biuro įranga 0,00 Eur. Neatlygintinai 

gauta turto už 0,00 Eur. 

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto nurašyta už 0,00 Eur. 

3. Atsargos.  

 Per ataskaitinį laikotarpį atsargų įsigyta už 15443,52 Eur, nemokamai gauta 0,00 Eur, 



Sunaudota įstaigos veikloje 15418,83 Eur. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 51,75 

Eur, iš jų:  kuro tepalų įsigijimas 51,75 Eur. 

4. Išankstiniai apmokėjimai. 

 Atskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstinius apmokėjimus sudaro ateinančių laikotarpių 

sąnaudos už 326,92 Eur. 

5. Per vienus metus gautinos sumos. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienus metus gautinas sumas sudaro 134162,80 Eur, iš jų: 

 Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 0,00 Eur ir savivaldybės biudžeto 0,00 Eur. 

 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 0,00 Eur: 

 Sukauptos gautinos sumos 134162,80 Eur: 
 

Eil. 

Nr. 
Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto Suma, Eur 

1. Sukauptos atostoginių sąnaudos 127439,29 

2. Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos 575,73 

3. Tiekėjams 6147,78 

4. 
Sukauptos negrąžintos įstaigos pajamų lėšos iš savivaldybės 

biudžeto 
0,00 

 Kitos gautinos sumos 42,51 Eur: 

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. 

Piniginių lėšų likutis banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 17099,99 Eur. 

7. Finansavimo sumos. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis yra 70228,44 Eur, iš jų gautinų – 

0,00 Eur. Finansavimo sumų gavimas ir panaudojimas pagal lėšų šaltinius pateiktas lentelėje. 

Eil. 

Nr. 
Šaltinis Gauta, Eur 

1. Iš valstybės biudžeto 1588,11 

2. Iš savivaldybės biudžeto 49403,77 

3. 
Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų 
18558,98 

4. Iš kitų šaltinių 677,58 

8. Ilgalaikiai įsipareigojimai. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikius įsipareigojimus sudaro 6371,09 Eur, tai – kiti 

ilgalaikiai atidėjiniai. 



9. Trumpalaikiai įsipareigojimai. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje trumpalaikius įsipareigojimus sudaro 134127,04 Eur, iš jų: 

 Trumpalaikiai atidėjiniai 0,00 Eur. 

 Tiekėjams mokėtinos sumos 6147,78 Eur. Reikšmingos sumos : AB „Šiaulių energija“ 511,62  

Eur, Šiaulių plaukimo centras Delfinas 3009,00 Eur, UAB Merbusas 1372,22 Eur, UAB 

Laramus 459,80 Eur.ir kt. 

 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 89047,74 Eur. 

 Sukauptos sąnaudos 38931,52 Eur. 
 

Eil. 

Nr. 
Sukauptos sąnaudos Suma, Eur 

1. Sukauptos atostoginių sąnaudos 38355,79 

2. 
Sukauptos atostogų valstybinio socialinio draudimo įmokų 

sąnaudos 
575,73 

10. Grynasis turtas. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje grynasis turtas 7537,23 Eur, pokyčiai pateikti finansinių 

ataskaitų rinkinyje. 

Veiklos rezultatų ataskaita 

11. Pajamos. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pajamas sudaro finansavimo pajamos 313716,76 Eur ir 

prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos 331,00 Eur. 

Eil. 

Nr. 
Finansavimo pajamos Suma, Eur 

1. Iš valstybės biudžeto, iš jų: 190278,14 

 panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti 16390,11 

 panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti 173888,03 

2. Iš savivaldybės biudžeto, iš jų : 113769,49 

 panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti 371,97 

 panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti 113397,52 

3. Iš Europos sąjungos, iš jų: 9663,13 

 panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti 179,88 

 panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti 9483,25 

4. Iš kitų šaltinių, iš jų: 6,0 

 panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti 6,00 

 panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti 6,00 

12. Sąnaudos. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro 315918,15 Eur, iš jų: 



 Darbo užmokesčio sąnaudos 272651,02 Eur: 

Eil. 

Nr. 
Sąnaudos Suma, Eur 

1. Darbo užmokesčio 270933,06 

2. Ligos pašalpų sąnaudos 1717,96 

3. Kitų pašalpų sąnaudos 0,00 

 Socialinio draudimo sąnaudos 4130,42 Eur. 

 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos 953,91 Eur. 
   

Eil. 

Nr. 

 

Turto grupių sąnaudos Suma, Eur 

1. Negyvenamieji pastatai 371,97 

2. Mašinos ir įrengimai 25,41 

3. Baldai ir biuro įranga  146,94 

4. Kitas ilgalaikis materialus turtas 409,59 

5. Transporto priemonės  0,00 

 Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 2699,02 Eur. 
 

Eil. 

Nr. 
Sąnaudos Suma, Eur 

1. Šildymo 2127,9 

2. Elektros energijos 235,74 

3. Vandentiekio ir kanalizacijos 46,68 

4. Ryšių paslaugų 80,29 

5. Šiukšlių išvežimo 208,41 

 Komandiruočių sąnaudos 14,20 Eur. 

 Transporto sąnaudos 3063,39 Eur. 

 Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 1093,24 Eur. 

 Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos 305,22 Eur. 

Eil. 

Nr. 
Sąnaudos Suma, Eur 

1. Remonto medžiagos 305,22 

2. Remonto paslaugos (techninis, aptarnavimas, priežiūra) 0,00 

 Sunaudotų ir parduotų atsargų sąnaudos 16567,24 Eur. 
 

Eil. 

Nr. 
Sąnaudos Suma, Eur 

1. Kompiuteriniai technikai 4115,67 

2. Medikamentai 698,64 

3. Ūkinis inventorius 1297,46 

 Kt. medžiagos 10455,47 



 

 Kitų paslaugų sąnaudos 14440,49 Eur.  

Eil. 

Nr. 
Sąnaudos Suma, Eur 

1. Banko paslaugų sąnaudos 38,00 

2. Organizacinės technikos priežiūros sąnaudos 133,79 

3.   Mokymo paslauga 11383,50 

4. Apsaugos paslaugų sąnaudos 64,16 

5. Nuomos paslaugos 375,00 

6. Kt. sąnaudos 2446,04  
 

13. Kitos pastabos. 

  Esminių pasikeitimų, kurie gali paveikti kurį nors finansinių atskaitų straipsnį, nebuvo. 

 

 

 

 
Direktorė                                                                                                             Henrieta Garbenienė 

Šiaulių apskaitos centro 

vyr. buhalterė Stanislava Vaičiulienė 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parengė Alma Stonkutė, tel. +37065913322 el. p. alma.stonkute@siauliai.lt 


