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I. BENDROJI DALIS
Informacija apie istaig4

l.

Vyriausybes atstovo Taurages apskrityje tarnyba (toliau - Tarnyba) yra biudZetine
kurios
paskirtis - padeti Vyriausybes atstovui Taurages apskrityje (toliau - Vyriausybes
istaiga,
atstovas) lgyvendinti teises aktq jam suteiktus igaliojimus ir teises atliekant savivaldybiq
adm

inistracing prieZi tirq.

2.

Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudZetiniq
istaigq istatymu, Lietuvos
Respublikos savivaldybirl administracines prieZilros
istatymu, kitais istatymais ir Lietuvos
Respublikos Seimo priimtais teises aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos
Vyriausybes (toliau - Vyriausybe) nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, taip pat Siais
nuostatais ir kitais teises aktais.
3. Tarnyba yra ribotos civilines atsakomybes viesasis juridinis asmuo. Tarnybos buveines

l6 - osios g. 6.
4. Tarnyba i5laikoma is Lietuvos Respublikos vyriausybes kanceliarijai (toliau
vyriausybes kanceliarija) atitinkamiems metams patvirtintq Lietuvos Respublikos valstybes
adresas

-

Taurage, Vasario

biudZeto asignavimq pagal vyriausybes kanclerio/Vyriausybes kanclerio pavaduotojo patvirtint4
i5laidq sqmat4.

5.

Tarnybos savininke yra valstybe. Tarnybos savininko teises ir pareigas
igyvendina
Vyriausybe, kuri koordinuoja Tamybos veikl4, tvirtina ir keidia Tarnybos nuostatus,
sprendZia kitus
istatymuose Tamybos savininko teises ir pareigas igyvendinandios institucijos kompetencijai
priskirtus klausimus.

6.

Tarnybos veiklos tikslas - padeti Vyriausybes atstovui
igyvendinti teises aktq jam
suteiktus igaliojimus ir teises atliekant savivaldybiq administracing prieZi[r4, tai yra priZiiiri
nt, ar
savivaldybes laikosi Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir
ar
vykdo
Vyriausybes
istatymq,
sprendimus.

7.
7.I

Tamyba, siekdama jai nustatyto veiklos tikslo, atlieka Sias funkcijas:
vertina savivaldybes kolegialiems administravimo subjektams priimti pateiktus teises
projektus
aktq
ir teikia i5vadas del jq Vyriausybes atstovui;

7.2

vertina savivaldybes administravimo subjektq priimtus teisds aktus ir teikia i5vadas
del
jq Vyriausybes atstovui;

7.3

rengia vyriausybes atstovo motyvuotq teikimq svarstyti teises aktq pakeitimo ar

panaikinimo klausimus proj ektus

7,4

;

rengia vyriausybes atstovo rasytiniq reikalavimq
igyvendinti istatymus, vykdyti

Vyriausybes sprendimus proj ektus ;
7,5 teikia vyriausybes atstovui pasiiilymus del rarnybos veiklos;
7 '6 rengia ir teikia Vyriausybes atstovui Tarnybos
metiniq veiklos planq ir veiklos ataskaitq
projektus;

7.7

atlieka kitas Vyriausybes atstovo pavestas funkcijas.

8.

Informacija apie kontroliuojamus subjektus ir asocijuotuosius subjektus
Tarnyba neturi kontroliuojamq ir asocijuotuojq subjektq.

9.

Apskaitos politikos, apskaitiniq lveriiq keitimas
Per ataskaitini laikotarpi apskaitiniq jverdiq keitimai

ir klaidq taisymas
ir esminiq klaidq taisymai atlikti

nebuvo.

II. NUORODA I PASKUTINI METINIV FINANSINIU ATASKAITU RINKINI, KURIAME
YRA APRASYTA APSKAITOS POLITIKA
10' Vyriausybes kanceliarijos apskaitos politika buvo atnaujinta 2015 m. kovo 31 d.
Vyriausybes kanclerio isakymu Nr. V-32 ,,Del Lietuvos Respublikos Vyriausybes kanceliarijos
apskaitos politikos apra5o patvirtinimo,,.

11. Apskaitos politika yra apra5yta 2016 metq finansiniq ataskaitq

rinkinio aiskinamajame

ra5te.

III. SUTRUMPINTO AISKINAMOJO RASTO PASTABOS

12. Finansines bDkles ataskaitos
I'

2017 m. rugsejo 30 d. likudiai:

Ilgalaikio materialiojo turto straipsnyje nurodyta isigyto ilgalaikio turto balansine verte.

2. Ilgalaikio finansinio turto straipsnyje nurodyta vadovaujantis 2015 m. birZelio 30 d. Lietuvos
Respublikos asmenl+, kuriems uL d,arb4 apmokama i5 valstybes ar savivaldybes biudZeto
le5q, del
ekonomikos krizes neproporcingai sumaZinto darbo uZmokesdio (atlyginimo) dalies gr4Zinimo
istatymo Nr. XII-1927 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2015 m. rugpj[d io 26 d. nutarimo Nr.
903
',Del Lietuvos Respublikos asmenq, kuriems uL darb4 apmokama iS valstybes ar savivaldybes
lesq, del ekonomikos krizes neproporcingai sumaZinto darbo uZmokesdio (atlyginimo)
dalies
gt4Linimo istatymo igyvendinimo" nuostatomis apskaidiuota 9.I4l,56Eur grqLintina
nei5moketo
darbo uZmokesdio kompensacijos dalis su darbdavio socialinio draudimo
imokomis
3. Atsargq straipsnyje nurodytas 136,00 Eur nesunaudotq degalq likutis.

4' Isankstiniq

apmokejimq straipsnyje nurodytos 158,62 Ew priskaitytos ateinandiq laikotarpiq
s4naudos uZ leidiniq prenumerat4, lengvojo automobilio ir patalpq draudim4
bei kitas paslaugas.

5' Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos 18.543,5g Eur sukauptos finansavimo
pajamos.

6'

Finansavimo sumq straipsnyje nurodytas gauto finansavimo likutis iS valstybes
biudZeto.
Finansavimo sumos ir jq pokydiai yra pateikti 20 VSAFAS 4 priede
sumos
pagal
,,Finansavimo
Saltini, tiksling paskirti iriq pokydiai per ataskaitin! laikotarpi,,.

7' Ilgalaikiq

isipareigojimq straipsnyje nurodyta - 9.14I,56 Eur 2019-2020 metais grqLintina
neismoketo darbo uZmokesdio kompensacijos dalis, i5 jq darbo uZmokestis
- 6.99 7,12 Eur.
darbdavio socialinio draudimo imokos 2.150,44 Ev.
8. Trumpalaikiq isipareigoj imq straipsniuose nurodyta:

8'f

ilgalaikiq isipareigojimq einamqjq metq dalis

- 2018 metais moketina 25 proc. dydZio
gr|Lintina neismoketo darbo uZmokesdio kompensacijos dalis 4.570,46
Eur, iS jq darbo uZmokestis
- 3.495,29 Eur, darbdavio socialinio draudimo imokos | .07 5.ri Ew:
-

8'2. 498,37 Eur tiekejams moketinos sumos, kurios susidare priskaidiavus rugsejo m6nesio
s4naudas uZ ry5iq, transporto, komunalines bei kitas paslaugas pagal s4skaitas, gautas
spalio
menesio pradLioje;

8.3' su darbo santykiais susijg isipareigojimai 4.436,93 Eur priskaidiuotas Tarnybos darbuotojams
moketinas atlyginimas bei su darbo uZmokesdiu susijg mokesdiai uZ rugsejo menesi;
8.4. sukauptos moketinos sumos -9.r55,r9 Eur sukauptas atostogq rezervas.

13. Veiklos renitatt4ataskaitos 20lj m. rugsejo

30 d. sumos:

1. Finansavimo pajamq straipsnyje nurodytos priskaitytos finansavimo pajamos, tenkandios per
ataskaitini laikotarpipatirtoms pagrindines veiklos s4naudoms i5 valstybes biudZeto.

2' Pagrindines veiklos s4naudq straipsniuose nurodytos per ataskaitini laikotarpi patirtos Tarnybos
i5laikymo s4naudos i5 valstybes biudZeto.
3. Ataskaitinio laikotarpio grynojo turto - sukaupto pervirsio ar deficito nera.

(vieiojo sektoriaus subjekto vadovas arbajo
lgaliotas administracijos

vadovas)

Alminas Madiulis
(paa5as)

(vardas ir pavarde)

Renata Inokaitiene
(paraSas)

(vildas ir pavardd)

2-ojo VSAFAS ,,Finansines b[kles araskaira,,
2 priedas

(Zemesniojo lygio vieSojo sektoriaus subiektq, isskyrus mokesiig
fondus

ir idtekliq fondus, finansines b[kles ataskaitos forma ]

(vie5ojo sektoriaus subjekto arba vieSojo sektoriaus subjektq grupes pavadinimas)

(vie5ojosektoriau,.,,ait4)'kodas,adresas)
FINANSINDS BUKLES ATASKAITA
30 D, DUOMENIS

PAGAL 2017 M. RUGSEJO

2017-1 I -17 Nr.
(data)

3

Programa,,Savivaldybiq veiklos teis6tumo prieiiura..
atstovo T

Eil. Nr.

Straipsniai

Pastabos

Nr.

Paskutine
praAjusio
ataskaitinio

Paskutind
ataskaitinio
Iaikotarpio

laikotarpio

diena

A.
I.

ILGALAIKIS TURTAS

I1

Pletros darbai

Programine jranga ir jos licencijos

IJ

Kitas nematerialusis turtas

I4

Nebaigti projektai ir iSankstiniai mokejimai

II

III
I2

PrestiZas

Ilgalaikis materialusis turtas

II

Nekilnojamosios kultiiros vertybes

6

TI

Kilnojamosios kulttuos vertybes
Baldai ir biuro jranga

II.10

Ilgalaikis finansinis turtas

Mineraliniai iSrekliai ir kiras ilgalaikis rurras

B,

BIOLOGINIS TURTAS

c.

TRUMPALAIKIS TURTAS

I

Atsargos

18.838,21

11,765,91

36,0t

1^ a1

136,00

24,75

1

Strategines ir neliediamosios atsarsos
MedZiagos, Zaliavos ir

Nebaigta gaminri produkcija ir nebaigros vykd).ti sututys

lkinis inventorius

I4

Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)

I5

Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas ptrduoti
[Sankstiniai apmokejimai
Per vienus metus gautinos sumos

4
5

I
r

58,6i

8.543.5!

561.47
1

1.179.68

Gautinos trumpalaikes finansines sumos

III,2

Gaurini mokesdiai ir socialines jmokos

III

Gautinos finansavimo sumos

3

13.112,3(

3

I3

.ul I

9.141,56

2

I2

I

2.573,01

Nebaigta statyba ir isankstiniai mokejimai

m

III

2.068.19

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

ry

II

2.573,01

Maiinos ir jrenginiai

T1
II.9

I

Transporto priemones

II

8

2.068.1

Pastatai

Infrastruktiir.os ir kiti statiniar

II5

I

lEme

ll -)

4

r6.2E5,31

Nematerialusis turtas

t2

t.)

diena

11,209,7!

m.4
trI.5

Sukauptos gautinos sumos

TII.6

Kitos gautinos sumos

IV

18.543.59

r1.179,68

Trumpalaikes investicijos

Pinigai ir pinigq ekvivalenrai
IS VISO TURTO:

30.047,9(

28.051,21

Eil. Nr.

Straipsniai

Pastabos

Paskutin€
ataskaitinio

Nr.

laikotarpio
diena

D,

FINANSAVIMO SUMOS

I

IS valstybes biudzeto

I

I5 savivaldybes biudZeto

m

6

[3 Europos Sqjungos, uzsienio valstybiq

v.

5

E.

I2

Ilgalaikiai atidejiniai

8

TI2

Ilgalaikiq atidejiniq einamUiq merq dalis ir trumpalaikiai aridejiniar
Ilgalaikiq jsiparei gojimq einamqiq merq dalis

II

Trumpalaikiai finansiniai lsipareigojimai

II4

Moketinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos

[5

Moketinos sumos i Europos S4jungos biudZet4

TI6

Moketinos sumos

II.6.l

Gr4Zintinos

tL6.2

fi

3.158.6(

27,802,51

24.E92,55

9.t41,56

13.712,31

9.141,5(

13,712,3C

8.660,9s

r

1

Lt 80,2i

4.570,46

3.660,0t

498,37

216,8(

biudZetus ir fondus

nansavimo sumos

Kitos moketinos sumos biudZetui

II7

Moketinos social ines iSmokos

II

Gr4Zintini mokesdiai, imokos

8

TI9

irjq permokos

Tiekejams moketinos sumos

[.10

Su darbo santykiais susijg isipareigojimai

rI.1 I

Sukauptos moketinos sumos

Il.t2

Ki ti trumpalaikiai isipareigojimai

F.

3.158,66

2.245,45

Kiti ilgalaikiai isipareigoj imai
Irumpalaikiai jsipareigojimai

3

diena

2,245,4!

7

Ilgalaikiai fi nansiniai isipareigojimai

[.
IIl

laikotarpio

ir tarptautiniq organizacijq

galaikiai jsipareigojimai

I.1

I3

praCjusio

ataskaitinio

kitq Saltiniq

ISIPAREIGOJIMAI
Il

Paskutind

4.436,93

9.t55,15

7.303,37

GRYNASIS TURTAS
Dalininkq kapiralas

II

Rezervai

IIl

Tikosios vertes rezervas

II2

Kiti

rezervai

trI

Nuosavybes metodo itaka

ry.

Sukauptas pervirlis ar deficiras

IVI

Einamqjq menl pervirSis ar deficitas

IY2
G

Ankstesniq metq pervirSis ar dehcitas

MAZTIMOSDALIS
IS VISO FINANSAVIMO SUMV,
ISIPAREIGOJIMV, GRYNOJO T{JRTO IR

MAZUMOS DALIES:

30.047,96

28.051,21

Vyriaus],bes kanclerio pavaduotoias
(vie5ojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo
!galiotas adminishacijos

(paraSas)

(vardas ir pavarde)

Buhalterines apskaitos skvriaus vedeia
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(paralas)

(vardas ir pavarde)

vadovas)

Alminas Madiulis

Renata Inokaitiene

3 -

ioj o VS

AFAS,,Veiklos

r

ezultatv ataskaita,,

I priedas

(Zemesniojo lygio vieSojo sektoriaus subjektq,
iSskyrus mokesiiq fondus ir i5tekliq fondus
(iskaitant socialinds apsaugos fondus), veiklos rezultatq
ataskaitos forma)
,

(viesojo sektoriaus subjekto arba vieSojo sektoriaus subjektq grupes
pavadinimas)
(vieSojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatq ataskait4
arba konsoliduotEi4 veiklos rezultatq ataskait4, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATU ATASKAITA
PAGAL 2OI7 M. RUGSEJO 30 D. DUOMENIS
2017-1 l-17 Nr. l

Programa,,savivaldybiqveiklosteisdtumoprieZigra,,
b6s

alstovo Taurages apskrityje tarnyba

Eil. Nr.
A.
I.

Pastabos Nr.

PAGRINDINES VEIKLOS PAJAMOS
FINANSAVMO PAJAMOS
I5 valstybes biudZeto

r.2.

I5 savivaldybiq biudZetrl

13.

tS gS, uZri.nio

I4

ti kitq finansavimo Saltiniu

I

Pntpilzimn vnli,'tn

Straipsniai

I.l

III

(data)

"ulrt

Ataskaitinis
laikotarpis

1

Pra6jgs

ataskaitinis

laikotarpis

62,832,51

67,262.1(

62.832,51

67.262,r(

62.832.51

67.262,16

utiniq organiza.iiq lesq

vrN r\rLrAl-ll\tv ltvluKV PAJAMOS
AGRINDINES VEIKLOS KITOS PAJAMOS

n.1.
III,2.
B.

D41\AU.t_r(rD

I.
T

r]r.
rv.
VI

VII

{USIDEVEJMO IR AMORTZACIJOS
lKoMUNALrNrU, u rR R-S-rv
IKOMANDTRUOCTU

KVAI TFIKA'TINq I.EI
PAPRASTOJO REMONTO IR FI.qPI N

VIII.

x

sg!4lpgIj

SOCIALINIU ISMOKU

XI

NUOMOS

x[.

FINANSAVIMO
KITU PASLAUGU

-67.262.0!

-5'7.220,78

-58.478,1(

-504,82

-529,28

1.955,04

-2.015,02

-259,34

-649.64

-457,8(

-727,16

-36s,0(

-290,8(

-64,08

-5,81

XIV.
C.

-62.832,51

1.168,81

ur(AJrrvsuMV
rR r4Bqqorqr ersancrT savlrnlya

X

XIII

2

rALI1\IU TjKAUDIMO

r.999,84

PAGRINDINESITIKLOM
PERVESTINOS I

E.

FINANSINES IR INV
6r OAAIIUD TULII.III(JD ls.I],IIIIvlU rR !]SMINIU
APSKAITOS KLAIDU TAISYMO ITAKA

F.

H.

I.

I
il

Kffi

Jf|]\AUIJUJ
-0,11

UAII\ADID rI'KVII(SII' AK DEI'ICII-AS PRIES
NUOSAVYBES METODO ITAKA

NruosA\ryBES METODO ITAKA

GRYNASIS PERVIRSIS AR DEFICITAS

IENKANTIS KONTROLIUOIANETNIATVTSUEJEKTU
IVIUJ IJALIAI

vvriausybes kanclerio
(vicinin

BIUDreTA

11,91

-2.653.s
0,11

D.
I

I
il

-737,7(

cetrtn"i.'rc

pavaduotojaq

.,.L;-l.r^

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

3

I

*asas)
(pala5as)

{lniinas Madiulis

"lffififfi-

Renata Inokaitiene
(vardas ir pavarde)

20 ojo VS&AS,,Finarsovimo

(Intornacii6apiefinansvimosunaspagorlrtini,rikrineFskrriiriqFkliiNFrahshirinirsikohrpiFkiHhotomsilojorra,o
finaminiqabsk itq aiskjnanajame

Progrqma,Savivaldtbiq

veiUG teis6hmo prictnra',

ra$tc

tomo)

rtNANsAvtMosuMos PAGAL SALTTN[, TIKSLTNq pAsKlRT[ IRJrJpoKydtAt pER
ATASKA|ilNI LA|KOTARpI

oon"oo"

sumos.

