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1. Bendroji informacija 

 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 antspaudą, 

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 2020 metų rugsėjo 30 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. 

 Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinta 86,5 etatai, 6 grupėse ir 2 grupinio gyvenimo 

namuose, gyveno 48 ugdytiniai.  

 

 

 

 



 

 

2. Biudžeto vykdymo pastabos 

             Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu 2020 metams įstaigai su patikslinimais 

patvirtinta – 968050,61 eur. asignavimų, ataskaitiniam laikotarpiui patvirtinta – 738150,61 eur. Per 

2020 metų III ketvirtį gauta 699950,61 eurų asignavimų, panaudota – 699515,17 eur. Gauti 

asignavimai panaudoti pagal paskirtį neviršijant išlaidų straipsnių. Liko nepanaudota 435,44 eur. 

gautų asignavimų. Nepanaudoti asignavimai išlaidų straipsnyje „darbdavio socialinė parama 

pinigais“ bus panaudoti IV ketvirtį. 

 2019 metais likęs pajamų įmokų likutis perkeltas į 2020 metus, panaudotas per I ketvirtį. 

Įstaiga turi dienos socialinės globos skyrių ir teikia paslaugas šeimoms auginantiems vaikus su 

sunkia negalia. Už paslaugos teikimą pirmiausia apmokama asmens pajamomis, kita dalis 

apmokama iš valstybės biudžeto lėšų. Asmens lėšų apmokėjimui patvirtinta 32 programa (įstaigos 

pajamų lėšos – atsitiktinės pajamos). Per ataskaitinį laikotarpį asmens pajamomis buvo sumokėta už 

paslaugos teikimą -  2092,19 eur., strateginio planavimo ir finansų skyriui pravesta – 2053,75 eur. 

liko nepravesta – 38,44 eur.. Likęs likutis – 153,73 eur.  strateginio planavimo ir finansų skyriuje 

bus panaudotas 2020 metų IV ketv. 

 Kadangi įstaiga veiklą pradėjo 2019 metų lapkričio 29 dieną todėl palyginti su praėjusiu 

ataskaitiniu laikotarpiu nėra galimybės. 

             Ataskaitinį laikotarpį biudžetinių lėšų likutis atsiskaitomojoje sąskaitoje AB Swed banke – 

435,44 eurai. biudžeto asignavimų. 

     Mokėtinų sumų iš biudžeto lėšų 2020 metų rugsėjo 30 dienai įstaiga neturėjo. Finansinės 

nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų įstaiga ataskaitinį laikotarpį neturėjo. 
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