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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

1. Bendroji informacija 

Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio  

7 d. sprendimu Nr. T-418, 2019 m. lapkričio 29 d. įvyko Šiaulių vaikų globos namų „Šaltinis“ ir 

Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namų reorganizacija sujungimo būdu, 

juos jungiant į naują juridinį asmenį -  kompleksinių paslaugų namus „Alka“. Kompleksinių 

paslaugų namai „Alka“ perėmė abiejų reorganizuotų biudžetinių įstaigų teises ir pareigas. 

Kompleksinių paslaugų namai „Alka“ yra biudžetinė įstaiga, įregistruota Juridinių asmenų registre, 

kodas 305369449. Kompleksinių paslaugų namų „Alka“ steigėjas ir savininkas yra Šiaulių miesto 

savivaldybės taryba. Įstaigos buveinės adresas Vytauto g.182, Šiauliai. Kompleksinių paslaugų 

namai turi padalinius: socialinės globos skyrių, 2 Grupinio Gyvenimo Namus, kurie nėra 

savarankiški juridiniai asmenys. Kompleksinių paslaugų namai yra ribotos civilinės atsakomybės 

juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo anspaudą, 

identifikavimo kodą, atsiskaitomąją sąskaitą AB Swed banke. Kompleksinių paslaugų namų „Alka“ 

veikla grindžiama Lietuvos Respublikos teisės aktais. Pagrindinė veikla pagal EVRK kita 

stacionarinė globos veikla, kodas 879000. Įstaiga teikia steigėjui Biudžeto vykdymo ataskaitas. 

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 metų gruodžio 31 dienos duomenis. 

Kompleksinių paslaugų namai „Alka“ veda buhalterinę apskaitą ir rengia ataskaitas Lietuvos 

Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Įstaiga 

apskaitą tvarko naudodamasi kompiuterine apskaitos programa  „Stekas“ pritaikytą tvarkyti 

apskaitą pagal VSAFAS reikalavimus. 

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis - 

su kalendoriniu ketvirčiu. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: 

1) valstybės funkciją 

2) programą 

3) lėšų šaltinį 

4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį. 

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje 

knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, 

palyginimo principai. 



 2019 metais 6 grupėse ir 2 grupinio gyvenimo namuose, socialinės globos kyriuje gyveno 63 

ugdytiniai.  

2. Biudžeto vykdymo pastabos 

             Įstaigai patvirtinti – 399400,00 eur. asignavimų, per 2019 metus gauta 307857,20 eur. 

asignavimų, panaudota – 307857,20 eur. asignavimų. Gauti asignavimai panaudoti pagal paskirtį. Į 

biudžetą buvo grąžinta savivaldybės biudžeto (finansavimo šaltinis 151) - 90842,80 eur. asignavimų 

ir įmokų už paslaugas (programos kodas 32) nepanaudota 700,00 eur. asignavimų.  

Lyginti su 2018 metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu įstaiga negali, nes veiklą pradėjo 

2019 metų lapkričio 29 dieną. 

             Ataskaitinį laikotarpį biudžetinių lėšų likutis atsiskaitomojoje sąskaitoje  Swed banke - 0,00 

eurų. Biudžeto asignavimų. 

     Mokėtinos sumos ataskaitinį laikotarpį sudarė – 14922,37 eur. Reorganizacijos metu 

Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namų darbuotojams nesutikus pereiti 

dirbti į Kompleksinių paslaugų namus „Alka“, Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta 

tvarka darbuotojams buvo įteikti įspėjimai dėl darbo sutarties nutraukimo. Kadangi įstaiga turėjo 

asignavimų darbo užmokesčiui ir siekiant sumažinti finansinę naštą 2020 metams buvo nukelta 

darbo santykių pasibaigimo diena į paskutinę įspėjimo termino dieną, o darbo užmokestis už visą 

likusį įspėjimo laikotarpį išmokėtas 2019 m. gruodžio 31 d.  

Ataskaitinio laikotarpio mokėtinos ir gautinos sumos už prekes ir paslaugas pagal 

finansavimo šaltinius pateiktos aiškinamojo rašto priede. 

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų įstaiga ataskaitinį 

laikotarpį neturėjo. 
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