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KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS  

PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA 

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

PRIE 2016 METŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ  

 

2016-10-13 Nr. 9 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Informacija apie įstaigą 

1.1. Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba (toliau – KRSPT) yra viešasis juridinis asmuo, 

turintis antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu bei sąskaitas banke. KRSPT adresas 

– Kvietinių 30, Gargždai, Lietuvos Respublika. 

1.2. KRSPT savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais 

Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, 

Respublikos prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro 

Pirmininko potvarkiais, kitais teisės aktais, taip pat įmonės Nuostatais. 

1.3. KRSPT yra biudžetinė įstaiga, įregistruota valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filiale 

Juridinių asmenų registre 2010 m. birželio 7 d. įstaigos kodas 302519630. 

1.4. KRSPT finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės biudžetų teisės aktų 

nustatyta tvarka. KRSPT finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos 

lėšos. 

1.5. KRSPT gali būti reorganizuojama, pertvarkoma ir likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų 

nustatyta tvarka. 

2. Finansiniai metai 

KRSPT finansiniai metai prasideda sausio 1d. baigiasi gruodžio 31d. 

3. KRSPT veikla: 

3.1. Privati apsauga (80,10) 

3.2. priešgaisrinių tarnybų veikla (84,25) 

3.3. kitas, niekur nepriskirtas, švietimas (85,59) 

4. Darbuotojų skaičius 

2016 m. rugsėjo 30 d.  KRSPT dirbo 57 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. 

5. Informacija apie kontroliuojamus subjektus ir asocijuotuosius subjektus 

KRSPT kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų neturi. 

6. Svarbios sąlygos ir aplinkybės, kurioms esant veikia įstaiga ir kurios gali paveikti 

tolesnę įstaigos veiklą 

Dėl nepakankamo finansavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 2016 metais 

yra sudėtinga užtikrinti efektyvų KRSPT darbą.  
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II. APSKAITOS POLITIKA 

 

7. KRSPT buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus 

atskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais (toliau – 

VSAFAS).  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymu 

Nr. 1K-455 ,,Dėl privalomojo bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 148-5952; 

2009, Nr. 74-3020), KRSPT tarnybos viršininko 2010 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3  patvirtintas 

KRSPT  naudojamų sąskaitų planas, kuris 2016 m. sausio 4 d įsakymu Nr. V-182.1 buvo pakeistas 

(papildytas). 

III. PASTABOS 

 

Pastaba P08 Atsargos. Atsargų likutis 5519,62 €, iš jų: degalai 1096,36 €, anglys (malkos) 

3367,40 €; ūkinių medžiagų ir raštinės reikmenų 57,00 €, atsarginės dalys 726,00 €. , ūkinis 

inventorius 272,86 € 

Pastaba P09 Išankstiniai apmokėjimai (ateinančių laikotarpių sąnaudos) Transporto priemonių 

privalomasis, darbuotojų draudimas bei spauda 701,84 €.  

Pastaba P10. Per vienerius metus gautinos sumos. 25964,81 € sumą sudaro: tiekėjams mokėtinos 

sumos  64,92 €, darbo užmokesčio 8057,79 €, tame tarpe priskaityti socialinio draudimo mokesčiai 

1156,01 €. Sukauptos atostoginių sąnaudos 17842,10€; tame tarpe nuo jų priskaityti socialinio 

draudimo mokesčiai 4220,11€.  

Pastaba P12 Finansavimo sumos Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai  

per ataskaitinį laikotarpį pateikiamos 20-ojo VSAFAS 4 priede (1 priedas). 

Pastaba P17 Įsipareigojimai. Tiekėjams mokėtinos sumos. Kreditinis įsiskolinimas ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje pagal gautas prekių ir paslaugų sąskaitas  yra 467,49 €.:  

 

 

Ryšių paslaugos 8,24 

TEO 6,30 

Atskaitingas asmuo (pašto išlaidos) 1,94 

Transporto išlaikymas: 181,56 

UAB "Palva" 

 
 

79,74 

UAB „Trevena“ 0,87 

UAB "Lukoil Baltija" 

 
 

0,73 

UAB Klaipėdos Lytagra 74,65 

UAB "Baltic Petroleum" 

 
 

401,14 

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 

 
 

25,57 

Apranga 41,01 

UAB „Batic Mareco“ 41,01 
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Kitos prekės 26,21 

UAB „Redstena“ 26,21 

Ilgalaikio turto remontas 194,80 

UAB „Stamex“ 149,29 

AB „Lytagra“ 27,52 

Gargždų vartotojų kooperatyvas 17,99 

Komunalinės paslaugos 15,67 

AB "Klaipėdos vanduo" 15,67 

 

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Mokėtinos sumos darbuotojams: darbo užmokesčio 

8057,79 €, tame tarpe priskaityti socialinio draudimo mokesčiai 1156,01 €. Sukauptos atostoginių 

sąnaudos 17842,10€; tame tarpe nuo jų priskaityti socialinio draudimo mokesčiai 4220,11€.  

 

PRIDEDAMA: 

1. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas „Informacijos apie finansavimo sumas 

pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį“ 

 

 

 

Tarnybos viršininkas     Stanislovas Virbauskas 

 

 

 

Finansinės ir ūkinės veiklos specialistė    Diana Kuzminskienė 


