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FINANSINIŲ ATASKAITŲ 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

III KETVIRTIS 

I.  BENDROJI DALIS 

 

 

              Plungės socialinių paslaugų centras įregistruotas juridinių asmenų registre 2007 m. sausio 04 

dieną kaip Plungės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga – juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke, 

anspaudą, galintis turėti ir kitus rekvizitus. Plungės socialinių paslaugų centras teikia mokamas ir dalinai 

mokamas bendrąsias bei specialiąsias paslaugas suaugusiems įvairių socialinių grupių žmonėms. Centro 

veiklos kryptys: 

      Plungės socialinių paslaugų centras dalyvauja Plungės rajono Socialinių paslaugų įgyvendinimo 

programoje (kodas 01).  

Programa apima bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimą t.y.: 

1. Dienos centre vykdomos darbo terapijos, dienos užimtumo ir socialinių įgūdžių ugdymo 

paslaugos proto ir psichinę negalią turintiems žmonėms, vyresniems kaip 18 metų amžiaus, 

turintiems vidutinio ar sunkaus intelekto sutrikimus. 

2. Pagalbos namuose tarnyboje paslaugos teikiamos suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimos 

nariams bei senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms jų namuose, atsižvelgiant į jų 

savarankiškumą. Ši paslauga teikiama siekiant paslaugų gavėjui sudaryti normalias gyvenimo 

sąlygas ir galimybę gyventi pilnavertį gyvenimą. 

3. Nemokamo maitinimo paslaugos socialiai remtiniems asmenims. 

4. Specialaus transporto paslaugų teikimas įvairių socialinių grupių asmenims.  

5. Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas socialinės rizikos šeimoms, auginančioms 

nepilnamečius vaikus. Paslauga teikiama asmenims (šeimoms) dienos metu, siekiant palaikyti ir 

atstatyti savarankiškumą atliekant įvairias visuomeniniame ar asmeniniame (šeimos) gyvenime 

reikalingas funkcijas. Metų gale visada vykdomas šeimų įvertinimas, pasiektų rezultatų aptarimas 

(ataskaitos) .Nuolat atliekamos  informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo 

paslaugos; organizuojami  „atvejo analizės“; glaudžiai bendradarbiaujama su Vaiko teisių 

apsaugos skyriumi, bei socialinės paramos skyriumi.  

6. Vykdoma atestuotų socialinių darbuotojų GIMK veikla. 

7. Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdieninius sprendimus nustatymas.  Darbuotojai vyksta 

pas asmenį į namus, atlieka vertinimą , susistemina gautus duomenis ir parengia išvadą 

savivaldybės administracijai ne vėliau kaip per 60 dienų nuo pavedimo gavimo dienos.  

8. Vykdomas projektas ( nuo 2017 m. gegužės 02 d. ) „Integralios pagalbos (socialinės globos ir 

slaugos)  į namus teikimas Plungės rajone“. Integralios pagalbos paslauga teikiama kaip viena 

paslauga, susidedanti iš dviejų dalių (slauga ir globa): Dienos socialinė globa asmens namuose – 

tai visuma socialinių paslaugų,  kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė pagalba namuose dienos 

metu; Slauga asmens namuose –  tai asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos asmeniui 

namuose, siekiant užtikrinti paslaugų prieinamumą ir tęstinumą, tenkinant asmens slaugos 

poreikius namų sąlygomis. 



         Integralios pagalbos tikslas – kvalifikuotos specialistų komandos pagalba sudaryti sąlygas asmeniui  

kuo ilgiau visavertiškai gyventi namuose, bendruomenėje, užtikrinti tinkamą socialinės globos ir slaugos 

paslaugų organizavimą ir teikimą, stiprinti asmens gebėjimus ir savarankiškumą, palaikyti socialinius 

ryšius su šeima, bendruomene. 

         Integrali pagalba asmens namuose yra teikiama komandos principu, kurios tikslas – išsiaiškinti 

asmens socialinės globos ir slaugos namuose paslaugų poreikį, organizuoti ir teikti šias paslaugas, taikant 

efektyvias slaugos priemones bei socialines paslaugas. Taip pat konsultuoti šeimos narius bei artimuosius.  

          Komandą sudaro šie specialistai: socialinis darbuotojas ir jo padėjėjai, slaugytojas ir jo padėjėjai, 

reabilitacijos specialistas, psichologas, savanoriai. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu integralią pagalbą 

numatoma suteikti 30 asmenų vykstant pas juos į namus. 

9. Neįgaliųjų kompensacinės technikos funkcija. Nuo 2015 metų sausio 1 d. įstaigai pavesta  

funkcija  - neįgaliųjų kompensacinė technika.  

10. Europos pagalbos  labiausiai skurstantiems asmenims parama. Nuo 2014 metų Plungės socialinių 

paslaugų centras vykdo Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims paramą maisto 

produktais.   

11. „Iki“ parduotuvių  paskutinės dienos maisto produktų dalinimas. Maisto rinkinių apipirkimas. 

Maisto banko akcijos. 

 

      Socialinės paslaugos – tai paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui ir šeimai, kurie dėl 

amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturi ar yra praradę gebėjimus ar galimybes 

savarankiškai pasirūpinti asmeniniu, šeimos ir savo visuomeniniu gyvenimu. 

     Socialinių paslaugų gavėjai yra vaikai su negalia, vaikai, netekę tėvų globos, socialinės rizikos vaikai, 

senyvo amžiaus asmenys, suaugę neįgalūs asmenys, socialinės rizikos suaugę asmenys, asmenys su 

sunkia negalia, jų šeimos, socialinės rizikos šeimos.  

     Socialinių paslaugų tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes 

spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti 

socialinę atskirtį. Socialinės paslaugos teikiamos siekiant užkirsti kelią asmens, šeimos, bendruomenės 

socialinėms problemoms kilti, taip pat visuomenės saugumui užtikrinti. 

Įstaiga gauna šias lėšas: 

Asmens mokėtina suma – pajamoms už teikiamas paslaugas. 

Specialioji tikslinė dotacija iš valstybės biudžeto – gautoms finansavimo sumoms iš valstybės 

biudžeto. 

Savivaldybės biudžeto lėšos – gautoms finansavimo sumoms iš savivaldybės biudžeto. 

Kitos lėšos (labdara, 2%  lėšos ) 

ES lėšos. 

Atsikaitomosios sąskaitos: 

        Nr. LT794010043000026503 AB DNB  bankas  (biudžetinė sąskaita); 

        Nr. LT624010043000204707 AB DNB   bankas (kitos lėšos); 

        Nr. LT794010043000381523 AB DNB   bankas (ES lėšos); 

        Nr. LT154010043000437189 AB DNB bankas (valstybės dotacijos lėšos). 

Finansiniai metai prasideda sausio 1d. ir baigiasi gruodžio 31d. (subjekto finansiniai metai sutampa su 

kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu). 

Socialinių paslaugų centre ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 59,3 etatai.  

                                

  

                                                         II. APSKAITOS POLITIKA 

 

Socialinių paslaugų centro apskaitos politika aprašyta 2016 metų finansinio ataskaitų aiškinamajame 

rašte. 

 

                                                          

 

 

 



 

 

III. AIŠKINAMOJO RAŠO PASTABOS 

 

 

 

1. Nematerialusis turtas (pastaba Nr.1) 

Nematerialiojo turto įstaiga neturi. 

2. Ilgalaikis materialusis turtas (pastaba Nr.2) 

Ilgalaikis materialusis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje  sudaro 459141,94 Eur.  

Per ataskaitinį laikotarpį: 

- Įsigytas automobilis Opel Meriva už 12300,00 Eur. 

- Ilgalaikio turto  nurašyta už 1319,51Eur, kuris buvo visiškai nusidėvėjęs. 

- Ilgalaikio turto vertė sumažėjo 26794,04 Eur dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo. 

Visiškai nudėvėto ilgalaikio turto įstaigoje yra už 8807,07 Eur.  

      3.     Atsargos (pastaba Nr.3) 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje  Socialinių paslaugų centras atsargų turėjo už 0,00 Eur,  Per ataskaitinį 

laikotarpį įsigyta atsargų už  30824,35 Eur iš jų: maisto produktų už 3854,37  Eur, degalų už 8546,74 Eur, 

kitų atsargų – 18423,24 Eur. 

4. Gautinos sumos už parduotą turtą, parduotas prekes, turtą, paslaugas (pastaba Nr.4) 
Gautinos sumos už suteiktas paslaugas sudaro 1502,77 Eur ( lankytojų skola už suteiktas paslaugas). 

5. Sukauptos gautinos sumos (pastaba Nr. 5) 

Sukauptos gautinos  finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 44122,86 Eur iš jų: 

- 15124,85 Eur  savarankiškų funkcijų  darbo užmokesčio sąnaudos, 5545,95 Eur socialinio 

draudimo įmokos, 12073,25 Eur sukauptos sąnaudos atostoginiams ir socialinio draudimo 

įmokoms, „Komunalinėms paslaugoms“ – 404,06 Eur.  

- 1687,31 Eur valstybės funkcijų darbuotojų darbo užmokesčiui, 922,73 Eur socialinio draudimo 

įmokoms, 1231,09 Eur  sudaro atostoginių ir socialinių draudimo įmokos.  

- ES lėšų kaupinių 1329,11 Eur. 

- 5804,51 Eur sudaro gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto specialiosioms programoms 

finansuoti. 

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (pastaba Nr.6) 

Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro : 

- 60930,51 Eur ES projekto  lėšos, 

- 0,19 Eur 2%  lėšos. 

7. Finansavimo sumos (pastaba Nr.7) 

Finansavimo sumų, gautų ir gautinų likutis laikotarpio pabaigai yra: 

- valstybės biudžeto likutis 0,00 Eur; 

- savivaldybės biudžeto finansavimo sumų likutis – 60685,43 Eur; 

- Europos sąjungos – 286571,09 Eur; 

- kitų šaltinių finansavimo sumų likutis – 0,19 Eur. 

Detalesnė informacija apie finansavimo sumų panaudojimą pateikiama 20 VSAFAS 4 priede. 

8. Informacija apie tiekėjams mokėtinas sumas (pastaba Nr. 8) 

Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro 404,06 Eur. 

9. Informacija apie su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus (pastaba Nr.9) 
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 23280,84 Eur, tai 

neišmokėtas darbo užmokestis už rugsėjo mėnesį 16812,16 Eur , socialinio draudimo įmokos 6468,68Eur 

ir gyventojų pajamų mokestis 1338,01 Eur. 

10. Informacija apie sukauptas mokėtinas sumas (pastaba Nr. 10) 

Sukauptos mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė atostoginių sąnaudos 14633,45 Eur.  

-  Savivaldybės biudžeto atostoginių kaupiniai iš viso 12073,25 Eur, iš jų: 9216,30 Eur darbo 

užmokesčio, 2856,95 Eur socialinio draudimo įmokos. 

- Valstybės biudžeto atostoginių kaupiniai iš viso 1231,09 Eur, iš jų: 869,70 Eur darbo užmokesčio 

atostoginių kaupiniai, bei 361,39 Eur socialinio draudimo įmokų . 



- ES  kaupinių 1329,11 Eur, iš jų: 1014,75 Eur darbo užmokesčio atostoginių kaupiniai, bei 314,36 

Eur socialinio draudimo įmokų 

11.  Grynasis turtas ( pastaba Nr. 11) 

Eilutę „Grynasis turtas“ sudaro ankstesnių metų perviršis (1959,72 Eur) ir einamųjų metų perviršis 

(5347,56 Eur). Iš viso sukaupta  perviršio suma – 7307,28 Eur. 

 

 

                                        VEIKLOS REZULTAŲ ATASKAITA 

 

 

 

12.  Finansavimo pajamos (pastaba Nr. 12) 

Ataskaitinio laikotarpio pajamas sudaro: 

- 55099,79 Eur iš valstybės biudžeto; 

- 258051,94 Eur iš savivaldybės biudžeto; 

- 40930,71 Eur iš ES lėšų; 

- 0,19 Eur kiti finansavimo šaltinių. 

13.  Pagrindinės veiklos kitos pajamos (pastaba Nr.13) 

Ataskaitinio laikotarpio kitos pajamos 12852,03 Eur už suteiktas paslaugas lankytojams. Lyginant su 

praėjusiu metų ataskaitiniu laikotarpiu, įstaigos pajamos padidėjo 2783,52 Eur. 

14.  Pagrindinės veiklos sąnaudos (pastaba Nr. 14) 

 Šioje eilutėje parodytos per ataskaitinį laikotarpį užregistruotos  finansavimo sąnaudos ir sukauptos 

finansavimo sumos. Per 2017 m. III ketvirtį  Socialinių paslaugų centras turėjo 361587,10 Eur 

pagrindinės veiklos sąnaudų. Lyginant su praėjusiais 2016 m. atitinkamu laikotarpiu, pagrindinės veiklos 

bendra sąnaudų suma padidėjo 68779,60 Eur. 

  Ataskaitinio laikotarpio laikotarpio darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 285875,78 Eur, 

lyginant su tuo pačiu laikotarpiu praėjusių metų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų padidėjo 

55855,10 Eur.   

15.  Grynasis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką (pastaba Nr.15) 

Apskaičiuotas ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis prieš nuosavybės metodą yra 5347,56 Eur. 

 

          KITA AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABŲ INFORMACIJA 

 

16.  Socialinių paslaugų centre nenumatomas restruktūrizavimas arba veiklos nutraukimas. 

17.  Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo priimta. 

 

 

 

 

 

 

  Direktorė                                                                                             Odeta Misiūnienė 

 

Vyr. buhalterė                                                                                        Saulena Jonauskienė 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  




