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NEMUNO DELTOS REGIONINIO PARKO DIREKCIJA
Valstybes biudZetine istaiga, Lietuvininkq g.10., LT-99185 Silute., tel. (8 441) 75 050,
faks. (8 441) 58 154, el. p. info@nemunodelta.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniq asmenq registre, kodas 193371666

Valstybines saugomq teritorijq tarnybos
Ekonomikos ir finansq skyriui

20t4-03-t6

Nr.

Y5l,ti?.2)

Nr.

AISKINAMASIS naST,q.s
BENDROJI INFORMACIJA
Nemuno deltos regioninio parko direkcija (toliau - Direkcija) yrabiudLetine istaiga, pagal
kompetencija vykdanti Nemuno deltos regioninio parko (toliau - Parkas) kra5tovaizdZio kompleksq
ir objektq (vertybiq) apsaug4, organizuojanti nuolatinE jq prieZiiir4 ir tvarkyrn4, skatinanti paiintini
lotrizm1, racionalq gamtos i5tekliq naudojim4, pagal kompetencij4 kontroliuojanti, kad fiziniq ir
juridiniq asmenq veikla Parko teritorijoje atitikttl nustatyta saugomos teritorijos apsaugos ir
naudojimo tvarkq, turinti kitas Siq nuostatq nustaQrtas teises ir pareigas.
1.

2. Direkcija yra viesasis juridinis asmuo, kodas 193371666, turintis antspaud4 su Direkcijos
pavadinimu, biudZetiniq ir tebiudZetiniq le5q s4skaitas banke. Direkcijos buveines adresas:
Lietuvininkq g. 10, LT-99185 Silute.
3. Direkcijos savininke yra valstybe. Direkcijos savininko teises ir pareigas igyvendina
Valstybine saugomq teritorijq tamybaprie Aplinkos ministerijos (toliau - Tarnyba).
4. Direkcija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos tarptautinemis sutartimis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Zir.,2OOO, Nr. 742262), Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatymu (hin,1995, Nr. 104-2322;2010, Nr. 15699), Lietuvos Respublikos saugomq teritorijq lstatymu 12in.,1993, Nr.63-1188; 2001, Nr. 1083902\, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos istatymu 1Zin., 1992, Nr. 5-75), Lietuvos
Respublikos miSkq istatymu 12in.,1994, Nr. 96-1872;2OOl, Nr. 35-1161), Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo kult[ros paveldo apsaugos istatymu (Zin' 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571),
Lietuvos Respublikos statybos istatymu 1Zin., 1996, Nr. 32-788;2001, Nr. 101-359D, Lietuvos
Respublikos teritorijq planavimo lstatymu 12in'1995, Nr. 107-2391;2004, Nr. 21-617), Lietuvos
Respublikos valstybes tarnybos istatymu 1Zin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708), kitais
istatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teises aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento
dekretais, Lietuvos Respublikos Vl,riausybes nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, aplinkos
ministro bei Tarnybos direktoriaus isakyrnais, regioninio parko nuostatais, patvirtintais 2010 m.
gruodZio 15 d. Tarnybos direktores lsakymu Nr. V-269, Nemuno deltos regioninio parko ir jo zonq
ribq planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2001 m. lapkridio 7 d. nutarimu Nr. 1312
(Zin., 2001, Nr. 95-3355), Nemuno deltos tvarlgrmo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2005 m. spalio 12 d. isakymuNr. D1-488 (Zin,2O05,Nr. 124-4432),ir kitais
teises aktais.

5. Direkcija finansuojama i5 Lietuvos Respublikos valstybes biudZeto. Direkcija gali tureti
kitq lstatymuose numaf5rtq finansavimo Saltiniq
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DIREKCIJOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

6. Direkcijos tikslai:
6.1. organizuoti Nemuno deltos protakq (Atmatos, Pakalnes, Skatules, Skirvytes, Vytines,
Vorusnes ir kitq) sistemos, Rusnes salos, Ventes rago bei Zalgirittkra5tovaizdZio, senvaginiq eZerq
- Ziogit4,lagunines kilmes Krokq lankos elero, Nemuno Zemupio uZliejamqjq pievq apsaug4;
6.2. organizuoti Rusnes miestelio senosios dalies, Minijos kaimo, unikalaus Uostadvario
Svyturio, senosios vandens kelimo stoties inZinerinio komplekso ir senqjq polderiq inZineriniq
irenginiq apsaug4;
6.3. organizuoti gamtines ekosistemos stabilumo, biotos komponentq, savitos augalijos ir
gyv[nijos, svarbiq vandens pauk5diq perejimo ir poilsio migracijq metu vietq, natfiraliq Zuvq
migracijos keliq bei ner5taviedir+ apsaug4;
6.4. oryarizuoti sunaikintq ir paZeistq gamtos, kulturos kompleksq bei objektq atkurim4;
6.5. sudaryti s4lygas pletoti paZintini twizmq ir poilsiavim4 tam skirtose zonose bei vietose,
nustafitose atitinkamuose regioninio parko teritorijq planavimo dokumentuose;
7. Direkcija, igyvendindama jai keliamus tikslus, atlieka Sias funkcijas:
7.1. formuoja Direkcijos veiklos kryptis;
7.2. rengia regioninio parko tvarkymo tikslines programas;
7.3. rengia ir teikia Tarnybai Direkcijos metines veiklos programas ir metines veiklos
ataskaitas, teikia pasiiilymus Tarnybai direkcijos finansiniams i5tekliams formuoti;
7.4. rcngia teises aktq, reikalingq regioniniam parkui nustatSrtiems tikslams igyvendinti,
projektus;
7.5. vykdo regioninio parko prieZi[r4 ir kontrolg;
7.6. igyvendina regioninio parko tvarkymo plano sprendinius;

7.7. organizuoja regioninio parko taikomuosius mokslinius tyrimus, susijusius

su

kra5tovaizdZio ir biologines ivairoves bei kultlros paveldo i5saugojimu, rekreacine ir kita veikla,
kaupia informacij4 gamtos apsaugos, kulturos vertybiq apsaugos, gamtos i5tekliq ir kitose srityse;
7.8. organizuoja regioninio parko informacinds sistemos, gamtos ir kultiiros vertybiq
ekspozicijq, paZintiniq takq, poilsiaviediq bei kitos rekreacines infrastrukt[ros irengim4;
7.9. pagal kompetencrjq vykdo fiziniq ir juridiniq asmenq fkines (taip pat ir statybines bei
rekreacines) veiklos regioniniame parke ir jo buferineje apsaugos zonoje kontrolg;
7.10. organizuoja ir koordinuoja regioninip parko kra5tovaizdZio, biologines fvairoves,
kulturos paveldo objektq apsaug4, teritorijos rekreacini naudojim4 ir tvarkymE;
7.11. nusta$qla tvarka dalyvauja regioninio parko teritorijq planavimo dokumentq ir
statiniq projektq rengimo bei derinimo procese;
7.12. pagal kompetencrj4 vykdo planavimo organizatoriaus (uZsakovo) funkcijas, kai
rengiami detaliojo ir specialiojo planavimo dokumentai ir statybos projektai regioniniame parke;
7.13. informuoja visuomeng apie regioninio parko kra5tovaizdZio bflklg, rengiamas
programas bei taikomas priemones, numatomus regioninio parko apsaugos ir naudojimo reZimo
pakeitimus;
7.14. istatymq nusta{ta tvarka organizuoja lankytojq aptarnavim4;
7.15. bendradarbiauja su Aplinkos ministerijos struktiiriniais padaliniais bei jai pavaldZiomis
institucijomis, Kult0ros paveldo departamento prie Kulturos ministerijos teritoriniais padaliniais,
Nacionalines Zemes tarnybos prie Zemes [kio ministerijos ir jos padaliniq bei savivaldos institucijq,
kitq valstybes institucijq atstovais;
7.16. pagal kompetencij4 palaiko rySius su atitinkamomis uZsienio valstybiq institucijomis
be i tarptautinemi s or ganizacijo mi s ;
7.17. dalyvauja igyvendinant ir administruojant projektus, gavusius ivairiq fondq le5as;
7.18. organizuoja jungtines tarybos veiklE;
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DIREKCIJOS VEIKLOS EKONOMINIAI PAGRINDAI

8. Direkcijos funkcijoms ir

valstybinems programoms r,ykdyti skiriamos Lietuvos
Respublikos valstybes biudZeto 1e5os. Veiklai organizuoti taip pat gali bfiti naudojamos Silutes
rajono savivaldybls biudZeto 105os, Aplinkos apsaugos remimo programos, Savivaldybiq aplinkos
uirurrgo, remimo specialiosios programos ldSos, kitq programq ir fondq leSos, taip pat leSos, gautos
le5os'
,rZ t"ifiurrus paslaugas, kurios iikaitomos I valstybes biudZeto pajamas, kitos teisetai igytos
9. Direkcij os finansiniai i5tekliai naudoj ami
9. 1.

:

direkcijai i5laikyti;

g.2. gamtos

ir

kult[ros paveldo vertybems i5saugoti, regioniniam parkui tvarkyi,

SvietejiSkai, propagandinei bei auklejamajai veiklai vykdyti, paZintiniam turizmui pletoti;
g .3 . paZeisiiems gamtos, kulturos kompleksams bei obj ektams atkurti ;
9.4. iaikomiesiems moksliniams tyrimams ir stebejimams lykdyti;

9.5. kitoms su regioninio parko tikslais susijusioms priemonems igyvendinti.
10. Direkcijos finansines veiklos kontrole vykdoma pagal Lietuvos Respublikos istatymus.

lI.20l4m.

gruodZio 31 d. direkcijoje dirbo 7 darbuotojai , i5 jq 6 valstybes tarnautojai.

APSKAITOS POLITIKA

12. Sudarant 2014

m.

finansing atskaitomybg, direkcija taike VSAFAS apskaitos

standartus.

Finansiniq ataskaitq forma
politika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos
Apskaitos
-Li.t.ruor'Respublikor
iri.So3o sekioriaus atskaitomybes istatymu, vie5ojo sektoriaus
istatymu,
up.t uitor ir finansines atskaitomybes standartais (toliau - VSAFAS) ir kitais teisesaktais.
Direkcija taiko toki4 apskaitos politik4, kuri uZtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktq
kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nera konkretaus VSAFAS reikalavimo, Direkcija
vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais l-ajame VSAFAS ,,Finansiniq ataskaitq
rinkinio pateikimas":
pagal subjekto princip4 Direkcija laikoma apskaitos vienetu: atskirai tvarko apskait4,
sudaro ir teikia atskirus fitarsiniq ataskaitq ir biudzeto vykdymo ataskaitq rinkinius. Direkcijos
apskaitoje registruojamas tik joi patikejimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas
ir
valstybes turtis, fininsavimo sumos-ir isipareigojimai, pajamos ir s4naudos. Turtas, valdomas
naudoj amas kitomis teisemis, registruojamas nebalansinese s4skaitose.
fikines operacijos nustaQrtos teises aktuose. VSAFAS
Direkcijoje leidZiamos vykdyti
-opeiacijq
apskaiios principai, metod{ ir taisykles. Pagal turinio
nustatyri fakti5kai"irykusiq flkiniq
upikuitor politikoje ukiniai ivykiai ir ukines operacijos
vir5enybes prie5 form4 princip4 fii."t
"i;or
vertinami ii pripaZistu-i pugui jq ekonoming prasmg ir turini, nepriklausomai nuo to, ar toki4
veikl4
fiking op"ruri3a vykdyti,^ r*aoii sudaryti ,ri.So;o sektoriaus subjektui leidZia
reglamentuoj antys teises aktai.
Dirlkcija, i5skyms 9-ojo VSAFAS (Mokesdiq ir socialiniq imokq pajamos) ir 26-ojo
VSAFAS (Istekiiq fondq apskaiia ir finansiniq ataskaitq rinkinys), taiko visus VSAFAS nustatytus
reikalavimus.
12.1 .

jo

-

12.2. F inansiniq ataskaitq valiuta.

iki
Visos fikines operacijos ir ivykiai apskaitoje registruojami litais ir centais, apvalinant
ilgalaikis
Simtqiq lito daliq (dviejq skaitmenq po kalle[o). Direkcijos veiklai vykdyti isigytas
,r.*j.riul rsis, ilgaiaikis ir trumpalaikii materialusis turtas bei atsargos i apskait4 turi buti ltra$la
Tais
kartu su pridetinei vertds mokesdiu, nes Direkcija nera pridetines vertds mokesdio moketoja'
atskaitq, isigytas ilgalaikis
pridetines vertds mokestis gali buti itrauktas

!

atvejais,'kai
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nematerialusis, ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas bei atsargos
be pridetinds vertds mokesdio
1

i

apskait4 turi

bflti ftraukta

2.3. Nematerialusis turtas

pateikt4 s4vok4
Nematerialusis turtas yrapripaListamas, jei jis atitinka 13-ajame VSAFAS
ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus'
Nematerialusis turtas pirminio pripaZinimo metu apskaitoje yra registruojamas lslgulmo
pirminio pripaZinimo, didina
savikaina. I5laidos, patirtos po pi.kto ar susi^kurto nematerialiojo turto
patikimai nustat5rti, kad
nematerialiojo turtJ irigi:irr"'savikain4 tik tais atvejais, kai galima
teiks didesnq ekonominq naud4 t' y' kad atliktas esminis

patobulintas nematerialisis turtas
nematerialioj o turto pagerinimas.
per vis4 nustatSrt4
Nematerialio3J t rto amortizuojamoji verte yra nuosekliai paskirstoma
nematerialiojo turto
turto naudingo tarnavimo laik4 tiesiogiai proporcingu rnetodu. Tam tikro
pradedamas naudoti'
vieneto arno*izaclji pradedama skaidluoti nuo kito m6nesio, kai turtas
turto likutine
pirmos dienos ir nebeskaidiuojama nuo kito m6nesio, kai naudojamo nematerialiojo
arba kai apskaidiuojamas
verte sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidZiamas, nura5omas
jo
likutines vertes sumai, pirmos dienos'
ir uZregistruojamas to turto vieneto nuvertejimur, lyg.tt
12.4. llgalaikis materialusis turtas

nustaQrti..12Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos principai, metodai ir taisykles
nuvertejimo
turto
ajameVSAFAS ,,Ilgalaikis materialusis turtas'i itgatait<io materialiojo
nuvertejimas"'
apskaidiavimo ir apsfaitos metodai ir taisykles - 22-ajatneVSAFAS ,,Turto
jei ji.s a.titi.nt<a
an9\ftoje,
Ilgalaikis materialusis turtas pripaZistamas ir registruojamas
pripaZinimo
turto
ilgalaikio materialiojo turto s4vok4 ir vsAFAS nustatytus itgalailio materialiojo

kriterijus.

1: - _- _.._--^^ -.,-aal,rroo
grupes, nustat5rtas
Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobtrdi skirstomas i pagrindines
pagalDirekcijos poreiki'
VSAFAS. { smulkesnes grupes ilgalaikis mateiialusis turtas skirstomas
pripaZinimo momentu apskaitoje
{sigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio

registruojamas isigij imo savikaina.

po pirminio fripaZinimo ilgalaikis materialusis turtas, i5skyrus iemE it kultfiros vertybes,
nusidevejim4 ir nuvertejim4'
finansin6se ataskaito; rodo-u, isigijimo savikaina, atemus sukaupt4
rodomi
e'" kulturos r"rtyu"r po pirminio.pripaZinimo finansinese ataskaitose islaidas'
ill;;.2"
restauravimo
ir
tikr4ja verte (i5skynrs kultlros vertybif r&onstravi*o,. kottt"rvavimo
l2-ajame vSAFAS
kurios yra laikomos esminiu turto pagerinimu ir apskaitoje registruojamos.
didinant Sio ilgalaikio materialiojo turto vertg)'
,,Ilgalaikis materialusis turtas" nustatyta tvarka
per vis4 turto
Ilgalaikio materialiojo turto nudevimoji verte yra nuosekliai paskirstoma
pradedamas
naudingo tarnavimo laik4. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidevejimas
Nusidevejimas
skaidiuoti nuo kito m6nesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos.dienos'
materi{iojo turto likutine vertd
nebeskaidiuojamas nuo kito menesio, kai naudojamo ilgalaikio
arba kai apskaidiuojamas ir
sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidZiamasl nura5omas
jo likutines vertes sumai, pirmos dienos' .
uZregistruojamas to turto vieneto nuvertejirnas, lygus
skaidiuo.lamas taikant tiesiogiai proporcingq
Ilgalaikio materialiojo turto
"*iae"6jirias
patvirtintus teises
(tiesini) metod4 pagal konkredius materialiojo t rto nusidevejimo normatyrus,

tvarka.

aktq nustat5rta
-__1nusidevejimas
Kai turtas farduodamas arba nura5omas, jo isigijimo savikaina, sukauptas
parodomi atitinkamame veiklos
ir, jei yra, nuvertejimas nurasomi. Pardavimo pelnas ar-nuostoliai
rezultatq ataskaitos straipsnyj e.

metodai
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Trumpalaikiams finansiniams isipareigojimams priskiriama:
- ilgalaikiq atidejiniq einamqjq metq dalis ir trumpalaikiai atidejiniai;
- ilgalaikiq isipareigojimq einamqjq metq dalis;
- trumpalaikes finansines skolos;
- pervestinos subsidiios ir finansavimo sumos;
- moketinos socialines i5mokos;
- pervestinos sumos ibiudZetus, fondus ir kitiems subjektams;
- moketinos sulnos, susijusios su vykdoma veikla;
- kiti trumpalaikiai finansiniai isipareigoj imai.

12.6. Atsargos
Atsargq apskaitos principai, metodai ir taisykles nusta[ti 8-ajame VSAFAS ,,Atsargos".
Pirminio pripaZinimo metu atsargos ivertinamos isigijimo (pasigaminimo) savikaina, o
sudarant finansines ataskaitas - isigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynqa galimo realizavimo
verte, atsiZvelgiant i tai, kuri i5 jq maZesne.
Atsargos gali buti nukainojamos iki grynosios galimo realizavimo vertds tam, kad jq
balansine verte nevir5ytq bfisimos ekonomines naudos ar paslaugq vert6s, kuri4 tikimasi gauti Sias
atsargas pardar,us, iSmainius, paskirsdius ar panaudoj us.
Kai atsargos (taip pat ir nebaigtos r,ykdyti sutartys) parduodamos, i5mainomos ar
perduodamos, jr+ balansine verte pripaiistama s4naudomis to laikotarpio, kuriuo pripaZistamos
atitinkamos pajamos arba suteikiamos vie5osios paslaugos. Atsargq sunaudojimas arba pardavimas
apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomq atsargq bud4, kai buhalterineje apskaitoje
registruojama kiekviena su atsargq sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.
Prie atsargq priskiriamas neatiduotas naudoti [kinis inventorius. Atiduoto naudoti
inventoriaus verte i5 karto itraukiama i s4naudas. Naudojamo inventoriaus kiekine (ir vertine)
apskaita tvarkoma nebalansinese s4skaitose.
12.7 . F inansavimo sumos

Finansavimo sumq apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatyti 20-a1ame VSAFAS
,,Finansavimo sumos'..
Finansavimo sumos pripaZlstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus kriterijus.
Finansavimo sumos - vie5ojo sektoriaus subjekto i5 valstybes biudZeto, kitq iStekliq
fondq, Europos SEjungos, Lietuvos ir uZsienio paramos fondq gauti arba gautini pinigai arba kitas
turtas, skirtas Direkcijos istatuose nustatytiems tikslams ir programoms igyvendinti. Finansavimo
sumos apima Direkcijos gautus arba gautinus pinigus, kit4 turt4 pavedimams vykdyi, kitas le5as
vie5ojo sektoriaus subjekto i5laidoms dengti ir paramos btdu gaut4 turt4.
Direkcijos gautos (gautinos) finansavimo sumos pagalpaskirti skirstomos i:
- finansavimo sumas nepiniginiam turtui isigyti;
- finansavimo sumas kitoms i5laidoms kompensuoti.
Finansavimo sumos nepiniginiam turtui isigyi gaunamos kaip nemokamai gautas
ilgalaikis turtas arba atsargos, iskaitant paramg, arba kaip pinigai, skirti ilgalaikiam arba
trumpalaikiam nepiniginiam turtui isigyti.
Finansavimo sumos kitoms iSlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio i5laidoms
(negautoms pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms i5laidoms
kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui
isigyti.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jr1 dalis pripaZistamos
finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios
s4naudos.

ir

perduotos privataus sektoriaus subjektams finansavimo sumos, lskaitant
suteiktas subsidijas, registruojamos kaip Direkcijos s4naudos, kartu pripaZistant finansavimo, kuris
buvo skirtas Siam tikslui, pajamas.
Gautos
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12.8. Segmentai

Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinese ataskaitose reikalavimai nustatyti 25ajame VSAFAS,,Segmentai".
Direkcija tvarko apskaitos veikl4 pagal segmentus. Segmentai - Direkcijos pagrindines
veiklos dalys pagal atliekamas valstybes funkcijas, apimandios vienaru5es teikiamas vie54sias
paslaugas pagal val stybes funkcij q klasifi kacij 4.
Direkcija skiria 5i segment4: aplinkos apsauga
Apie segment4 pateikiama tokia informacija:
- segmento s4naudos;
- segmento pinigq srautai.
Direkcija turto, isipareigojimq ir finansavimo sumq ir pajamq apskait4 tvarko pagal
segmentus, t. y. taip, kad galetq pagal segmentus teisingai uZregistruoti pagrindines veiklos
sqnaudas ir pagrindines veiklos pinigq srautus.
Turtas, isipareigojimai, finansavimo sumos, pajamos ir s4naudos, kuriq priskynimo
segmentui pagrindas yra neai5kus, turi btti priskiriami didZiausi4 Direkcijos veiklos dali
sudarandiam segmentui.
12.9. Sqnaudos

S4naudq apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatyti 1l-ajame VSAFAS
,,S4naudos". S4naudq, susijusiq su turtu, finansavimo sumomis ir isipareigojimais, apskaitos
principai nustatyti j q apskait4 re glamentuoj andiuo se V SAFAS.
Sqnaudos apskaitoje pripaZistamos tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis
susijusios pajamos, neatsiZvelgiant i pinigq i5leidimo laik4. Tais atvejais, kai per ataskaitini
laikotarpi padarytq i5laidq neimanoma tiesiogiai susieti su tam tikrq pajamq uZdirbimu ir jos
neduos ekonomines naudos ateinandiais ataskaitiniais laikotarpiais, Sios i5laidos pripaZistamos
s4naudomis t4 pati laikotarpi, kada buvo patirtos.
S4naudq dydis ivertinamas sumoketa arba moketina pinigq arba jq ekvivalentq suma. Tais
atvejais, kai numatSrtas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palukanos ndra i5skirtos i5 bendros
moketinos sumos, s4naudq dydis fvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumQ taikant rinkos
palflkanq norm4.

PASTABOS

1 pastaba. UZbalanseje perskaidiuota Zemds verte pagal 2015-01-01 duomenis.
2 ptastaba. Pagrindines veiklos s4naudos sumaZejo 8 0/o, nes sumaZejo pagrindines

veiklos
pajamos. Gauta maZiauAplinkos remimo programos le5q ivairioms gamtosauginems veikoms.
3 pastaba. Kitas nematerialus turtas - internetine parko svetaind, atnaujinta 20llm.,
pagerej o svetaines kokybe.
4 pastaba. Ilgalaikio materialaus turto likutine verte sumaZejo 12 298,54 Lt, todel, kad
2014 m. i5 valstybes biudZeto finansavimo le5q nupirktas 1 kompiuteris su programine iranga uL
2 923,36 Lt. Naudojant Aplikos apsaugos rdmimo programos le5as nupirkti 2 monokliai su stovu,
skaitmeninis fotoaparatas ir plan5etinis kompiuteris uZ 18 002,3Lt., o nudevejimo priskaidiuota
108 154,64 Lt.
5 pastaba. Atsargas metq pradZioje ir pabaigoje sudare kuras automobiliq bakuose.
6 pastabos. 12116,76 Lt. sukauptas atostogq rezervas.
Tpastaba. Pinigq likutis s4skaitose, tai pavedimq leSos, kurios 2014 m. nebuvo panaudotos
7 098,86 Lt. Ir LIFE+ projekto le5os 43 391,86Lt.
8 pastaba. 2014 m. direkcija gavo 358 062,70 Lt. finansavimo. I5 jq i5 Aplinkos apsaugos
remimo programos 80 139,34 Lt. I5 LIFE+ projekto 76 105,25 Lt.
2014 m. direkcijos specialiqjq le5q programos planas 6 200 Lt. Pervesta 6 259 Lt, gauta ir
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panaudota 5 501,59 Lt. Likutis 778,44 Lt perkeltas i2015 m.
2014 m. Direkcija gavo 8 471,18 Lt i5 Darbo birZos pagal Viesqjq darbq program?. Visos
Sios leSos panaudotos samdant sezoninius darbininkus. 2014
-.bir.t.i3i guro O:OO I,t iS Silutes
rajono savivaldybes administracijos pagal Viesqiq darbq program4. Visos lelos panaudotos samdant
sezoninius darbininkus.
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