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I.BENDROJI DALIS 
 

 
 
 Žemaitijos nacionalinio parko direkcija (toliau- Direkcija) yra biudžetinė įstaiga, įregistruota Lietuvos 
Respublikos juridinių asmenų registre 1999 m. balandžio 2 d. Registravimo pažymėjimas Nr. 004238, 
išduotas 2004 m. lapkričio 5 dieną. Įstaigai suteiktas įmonės kodas - 191440964. Direkcijos buveinės 
adresas: Didžioji g. 10, Plateliai, Plungės r. sav.  
  Valstybės įmonės Registrų centro Telšių filiale nuo 2004 m. balandžio 27 d. Direkcijai yra 
suteiktas paramos gavėjo statusas.  
 Nuo 2007 m. lapkričio 19 d. Direkcija yra registruota pridėtinės vertės mokesčio mokėtoja, 
registracijos pažymėjimo Nr. 20091775, išduotas 2007 m. lapkričio 15 d. PVM mokėtojo kodas - 
LT914409610.  

Žemaitijos nacionalinis parkas įsteigtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. 
balandžio 23 d. nutarimu Nr. I-1244 „Dėl Dzūkijos, Kuršių nerijos, Žemaitijos nacionalinių parkų, 
Trakų istorinio nacionalinio parko ir Viešvilės valstybinio rezervato įsteigimo“. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. 307 „Dėl Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 1997 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. 1273 „Dėl Aukštaitijos, Dzūkijos ir 
Žemaitijos nacionalinių parkų nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“, įstaigos „Žemaitijos 
nacionalinis parkas“ pavadinimas pakeistas į „Žemaitijos nacionalinio parko direkcija“.  „Žemaitijos 
nacionalinis parkas“ (toliau –Parkas) – teritorijos pavadinimas. 

Miškų ir saugomų teritorijų departamento prie Aplinkos ministerijos 1999 m. balandžio 1 d. 
įsakymu Nr. 55 „Dėl Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtinti 
Direkcijos nuostatai. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 16 d. nutarimu Nr. 760 „Dėl 
Aukštaitijos, Dzūkijos ir Žemaitijos nacionalinių parkų nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 108-
2742; 1999, Nr. 27-765; 2004, Nr. 96-3540)  Parko nuostatai išdėstyti nauja  redakcija. 

Nuo 2002 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 25 d. įsakymu 
Nr. 342 „Dėl Miškų ir saugomų teritorijų departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 
reorganizavimo projekto patvirtinimo ir reorganizavimo komisijos sudarymo“ Miškų ir saugomų 
teritorijų departamentą reorganizavo į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos, 
kuri ir yra laikoma Direkcijos steigėja.  

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2002 m. sausio 
30 d. įsakymu Nr. 11 „Dėl valstybinių rezervatų ir parkų direkcijų nuostatų patvirtinimo“ patvirtinti 
Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos nuostatai, 2013 m. gruodžio 20 d. Valstybinės saugomų 
teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos įsakymu Nr. V-337 ,,Dėl Valstybinės saugomų teritorijų 
tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2002 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. 11 ,,Dėl valstybinių 
rezervatų ir parkų direkcijų nuostatų ir pareigybių sąrašų 2002 metams patvirtinimo” pakeitimo” 



nuostatai pakeisti, o 2016 m. lapkričio 14 d. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos 
ministerijos įsakymu Nr. V-193 ,,Dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos 
direktoriaus 2002 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. 11 ,,Dėl valstybinių rezervatų ir parkų direkcijų nuostatų 
ir pareigybių sąrašų 2002 metams patvirtinimo” pakeitimo” išdėstyti nauja redakcija. 

Direkcijos tikslai: 
Organizuoti didžiausio Žemaitijoje ežeringo miškingo gamtinio komplekso, mokslui ypač 

vertingų miškingų Plokštinės ir Rukundžių pelkynų, Platelių ežero, Laumalenkos ir Šilinės hidrografinių 
kompleksų, raiškaus moreninio (Mikytų, Pučkorių) ir keiminio (Šarnelės, Jazdauskiškių, Grigaičių) 
kraštovaizdžio etalonų, Gardų ozo, Medsėdžių ir Liepijos limnokeimų, Babrungo ir Mergupio slėnių, 
Paburgės, Siberijos, Pakastuvos, Užpelkių, Ertenio ir Paparčių pelkių, savitų Paplatelės, Šeirės ir Pailgio 
miškų bei Juodupio pelkėtų pievų biocenozių, retų rūšių augalų ir gyvūnų, gamtos paveldo objektų 
apsaugą; organizuoti ypač vertingo ir sudėtingo Šiaurės Žemaitijos archeologinio komplekso su Mikytų, 
Šarnelės, Pučkorių, Gegrėnų, Pagardenio ir kitais piliakalniais bei alkakalniais, Šventorkalnio senovinės 
gyvenvietės bei piliavietės, Žemaičių Kalvarijos (Gardų) urbanistinio komplekso ir sakralinės 
architektūros ansamblio, Platelių dvaro ir parko komplekso, etnokultūrinės vertės požymius išlaikiusių 
Beržoro, Stirbaičių ir Visvainių kaimų, kitų kultūros paveldo objektų apsaugą; organizuoti Šiaurvakarių 
Žemaitijos vandenskyros gamtinės ekosistemos stabilumo, biotos komponentų ir jų įvairovės apsaugą;  
organizuoti sunaikintų ir/ar pažeistų gamtos, kultūros paveldo vertybių kompleksų bei objektų atkūrimą; 
sudaryti sąlygas plėtoti rekreacinę veiklą, pirmiausia pažintinį ir kaimo turizmą, trumpalaikį poilsiavimą 
tam skirtose zonose bei vietose, numatytose nacionalinio parko planavimo schemoje; reguliuoti ūkinę 
veiklą bei urbanizacijos plėtotę pagal nacionalinio parko planavimo schemą, kitus bendruosius bei 
specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir teisės aktus; puoselėti Žemaitijos regiono kultūros 
tradicijas, amatus, verslus, propaguoti gamtosaugos idėjas, materialinės ir dvasinės kultūros palikimą. 

Direkcija, įgyvendindama jai nustatytus tikslus, atlieka šias funkcijas: 
Formuoja direkcijos veiklos kryptis; rengia nacionalinio parko tvarkymo tikslines programas; 

rengia ir teikia tarnybai direkcijos metinės veiklos programas ir metinės veiklos ataskaitas, teikia 
pasiūlymus tarnybai direkcijos finansiniams ištekliams formuoti; rengia teisės aktų, reikalingų 
nacionaliniam parkui nustatytiems tikslams įgyvendinti, projektus; organizuoja nacionalinio parko 
taikomuosius mokslinius tyrimus, susijusius su kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės bei kultūros 
paveldo išsaugojimu, rekreacine ir kita veikla, kaupia informaciją gamtos apsaugos, kultūros vertybių 
apsaugos, gamtos išteklių ir kitose srityse; organizuoja informacinių stendų, gamtos ir kultūros vertybių 
ekspozicijų, pažintinių takų, poilsiaviečių bei kitos rekreacinės infrastruktūros įrengimą; organizuoja ir 
koordinuoja nacionalinio parko kraštovaizdžio, biologinės įvairovės, kultūros paveldo objektų apsaugą, 
rekreacinį naudojimą ir tvarkymą; nustatytąja tvarka dalyvauja teritorijų planavimo dokumentų ir 
statinių projektų rengimo bei derinimo procese; pagal kompetenciją vykdo planavimo organizatoriaus 
(užsakovo) funkcijas, kai rengiami detaliojo ir specialiojo planavimo dokumentai ar statinių projektai; 
informuoja visuomenę apie nacionalinio parko kraštovaizdžio būklę, rengiamas programas bei taikomas 
priemones, numatomus nacionalinio parko apsaugos ir naudojimo režimo pakeitimus; įstatymų nustatyta 
tvarka organizuoja lankytojų aptarnavimą; pagal kompetenciją vykdo fizinių ir juridinių asmenų ūkinės 
(taip pat ir statybinės bei rekreacinės) veiklos nacionaliniame parke ir jo buferinėje apsaugos zonoje 
kontrolę; saugo medžiojamąją fauną, kartu su medžioklės plotų nuomininkais nustatytąja tvarka atlieka 
medžiojamosios faunos apskaitą; bendradarbiauja su Aplinkos ministerijos struktūriniais padaliniais bei 
jai pavaldžiomis institucijomis, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento 
teritoriniais padaliniais, kitų valstybės institucijų, apskričių viršininkų administracijų bei savivaldos 
institucijų atstovais; pagal kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių 
institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis; vykdo kitus nacionalinio parko apsaugos, priežiūros 
bei tvarkymo darbus. 

Direkcija pagal kompetenciją vykdo kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės, gamtos ir kultūros 
paveldo vertybių apsaugą, organizuoja nuolatinę jų priežiūrą ir tvarkymą, sudarant sąlygas pažintiniam 
turizmui, racionaliam gamtos išteklių naudojimui, vykdo fizinių ir juridinių asmenų veiklos saugomose 
teritorijose kontrolę pagal Žemaitijos nacionalinio parko apsaugos ir naudojimo reglamentus. 



Direkcija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Aplinkos apsaugos 
įstatymu, Saugomų teritorijų įstatymu, Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, Nekilnojamųjų 
kultūros vertybių apsaugos įstatymu, Teritorijų planavimo įstatymu, Miškų įstatymu, Vandens įstatymu, 
Statybos įstatymu, Turizmo įstatymu, Biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo 
priimtais įstatymais ir teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos 
teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais,  Parko 
nuostatais, Direkcijos nuostatais, aplinkos ministro bei Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos 
direktoriaus įsakymais, direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais. 

Direkcijos veikla organizuojama vadovaujanti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta 
tvarka parengtais ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos patvirtintais 
Direkcijos metiniais planais. 

Direkcija yra viešasis juridinis asmuo, turintis anspaudą bei sąskaitas banke. 
 Direkcija finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, taip pat turi lėšų iš kitų 
įstatymuose numatytų finansavimo šaltinių, taip pat lėšos, gautos už teikiamas paslaugas ir turto nuomą, 
kitos teisėtai įgytos lėšos. Direkcija  gauna finansavimą pagal parengtus projektus iš kitų ministerijų, 
joms pavaldžių įstaigų, savivaldybių bei iš tarptautinių projektų. 
  Direkcija kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų neturi. Direkcijos 2020 m. vidutinis metinis 
darbuotojų skaičius buvo 37. Direkcijos struktūrą sudaro Kraštotvarkos, Gamtos ir kultūros paveldo, 
Lankytojų aptarnavimo bei Bendrųjų reikalų skyriai.  

Direkcija teikia žemesnio lygio finansinių ataskaitų rinkinį. 
Direkcija teikia metinių ir tarpinių ataskaitų rinkinius Lietuvos Respublikos atskaitomybės 

įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Finansiniai  metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 
31 d. 

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais 
– eurais. 

 
 

II. APSKAITOS POLITIKA 
 

 
Finansinė atskaitomybė, vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 

nuostatomis, parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau- 
VSAFAS). 2019 m. rugpjūčio 26 d. Nacionalinis bendrųjų funkcijų centro direktoriaus įsakymu Nr. V-
407 patvirtinta nauja Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos apskaitos politika bei sąskaitų planas. 
Direkcija taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno 
taikytino FSAFAS reikalavimus. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, 
įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. 

Visos operacijos ir įvykiai registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. Apskaitos politika 
pagrįsta kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, 
palyginamumo, turinio viršenybės prieš formą principais. 

 Apskaitos duomenys  gali būti detalizuojami pagal šiuos požymius: 
1. valstybės funkciją; 
2. programą; 
3. lėšų šaltinį; 
4. valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį; 
5. projektą ir kt. 

Finansinė ataskaita  teikiama eurais.  
Nematerialus turtas Pirminio pripažinimo metu nematerialusis turtas įvertinamas įsigijimo 

savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas finansinėse ataskaitose yra rodomas taip: 
turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą 
amortizacijos ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą; turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, yra 
rodomas įsigijimo savikaina, atėmus turto nuvertėjimo, jei jis yra, sumą. 



Amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą metodą taip, kad nematerialiojo turto 
savikaina būtų sistemingai paskirstyta per jo naudingo tarnavimo laiką. Amortizacija skaičiuojama 
vadovaujantis nematerialiojo turto amortizacijos normatyvais, kurie nustatomi atsižvelgiant į 
Vyriausybės patvirtintus ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus viešojo sektoriaus 
subjektams. 

Amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos 
dienos ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio, kai naudojamo nematerialiojo turto likutinė vertė sutampa 
su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas 
to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos. Neriboto naudingo 
tarnavimo laiko nematerialiojo turto amortizacija neskaičiuojama. Likvidacinė nematerialiojo turto vertė 
paprastai yra lygi nuliui, išskyrus atvejus, kai trečioji šalis įsipareigoja nupirkti šį turtą jo naudingo 
tarnavimo laiko pabaigoje arba kai rinkoje aktyviai prekiaujama tokiu turtu. Nenaudojamo 
nematerialiojo turto amortizacija neskaičiuojama. Nenaudojamu laikomas pripažintas nereikalingu, 
netinkamu (negalimu) naudoti ir vykdant atitinkamas programas perduotinas valdyti, naudoti ir 
disponuoti kitiems viešojo ir ne viešojo sektoriaus subjektams turtas. 

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. 
Pagrindiniai turto nuvertėjimo požymiai yra pateikti šios apskaitos politikos skyriuje „Turto 
nuvertėjimas“. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma, 
mažinant turto balansinę vertę bei ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba 
kitos veiklos sąnaudas (atsižvelgiant į tai, kokiai veiklai vykdyti susijęs turto vienetas yra naudojamas). 
Kai vėlesniu ataskaitiniu laikotarpiu, pasikeitus aplinkybėms, atkuriama anksčiau pripažinta turto 
nuvertėjimo suma, turto balansinė vertė po nuvertėjimo atkūrimo negali viršyti jo balansinės vertės, kuri 
būtų buvusi, jeigu turto nuvertėjimas nebūtų buvęs pripažintas. 

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas peržiūrimas, kai yra požymių, kad anksčiau 
nustatytas naudingo tarnavimo laikas gali būti reikšmingai pasikeitęs. Naudingo tarnavimo laikas negali 
viršyti teisės aktuose numatytų terminų. Jeigu numatomas turto naudingo tarnavimo laikas stipriai 
skiriasi nuo anksčiau įvertinto naudingo tarnavimo laiko, amortizacijos laikotarpis yra atitinkamai 
koreguojamas. 

Kai nematerialusis turtas perduodamas ar nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupta 
amortizacija ir, jei yra, nuvertėjimas nurašomi.  

Ilgalaikis materialusis Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir jo apskaita tvarkoma 
vadovaujantis 12-uoju VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“. Ilgalaikis materialusis turtas yra pripažįstamas, 
jei atitinka šiuos kriterijus: yra skirtas tam tikroms savarankiškoms funkcijoms atlikti: prekėms gaminti, 
paslaugoms teikti, nuomoti ar administraciniams tikslams; yra numatomas naudoti ilgiau nei vienus metus; jo 
įsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra ne mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią viešojo sektoriaus 
subjekto ilgalaikio materialiojo turto vertę. Šis kriterijus netaikomas nekilnojamajam turtui, kilnojamosioms 
kultūros vertybėms, kitoms vertybėms, transporto priemonėms ir šaunamiesiems ginklams (išskyrus vienkartinio 
naudojimo). Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą yra registruojami ilgalaikio materialiojo turto 
sąskaitose. 

Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas finansinėse ataskaitose yra rodomas: 
žemė, kultūros vertybės ir kitos vertybės – tikrąja verte; kitas ilgalaikis materialusis turtas – įsigijimo 
savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą. 

Kultūros vertybių ir kitų vertybių tikroji vertė nustatoma remiantis draudžiamąja verte (jei šios 
vertybės yra apdraustos). Kitu atveju kultūros vertybių ir kitų vertybių tikroji vertė nustatoma (teikiant 
prioritetą pirmiau einančiam metodui) remiantis to turto registrą tvarkančio subjekto atliekamo 
vertinimo duomenimis arba įsigijimo savikaina, jei ji gali būti patikimai įvertinta, arba simboline vieno 
euro verte (jei įsigijimo savikaina yra lygi nuliui arba taip pat negali būti patikimai įvertinta). 

Žemės, kultūros vertybių ir kitų vertybių tikroji vertė patikslinama kiekvienų finansinių metų 
pabaigoje, prieš rengiant metines finansines ataskaitas. Tikroji vertė taip pat yra koreguojama per 
ataskaitinį laikotarpį, jei Direkcija gavo naujos informacijos, rodančios, kad tikrosios vertės 
pasikeitimas yra reikšmingas. 



Nusidėvėjimas skaičiuojamas vadovaujantis ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo 
normatyvais, kurie nustatomi atsižvelgiant į Vyriausybės patvirtintus ilgalaikio turto nusidėvėjimo 
(amortizacijos) normatyvus viešojo sektoriaus subjektams. 

Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, po to, kai turtas pradėtas eksploatuoti, 
pirmos dienos. Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojamo ilgalaikio 
materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas 
arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės 
sumai, pirmos dienos.  

Ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir likvidacinė vertė yra peržiūrimi, kai 
yra požymių, kad anksčiau nustatytas naudingo tarnavimo laikas ar likvidacinė vertė gali būti 
reikšmingai pasikeitę. Ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė nustatoma atsižvelgiant į sumą, 
kurią pasibaigus naudingo tarnavimo laikui tikimasi gauti už turtą, įvertinus būsimas likvidavimo ar 
perleidimo išlaidas. Naudingo tarnavimo laikas ir likvidacinė vertė yra tikslinami gavus papildomos 
informacijos. Pradedant nuo laikotarpio, kurį buvo patikslintas naudingo tarnavimo laikas arba 
likvidacinė vertė, ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė turi būti nudėvėta per likusį (patikslintą) 
turto naudingo tarnavimo laiką. 

Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikainos, sukaupto nusidėvėjimo ir, jei yra, 
nuvertėjimo sumos nurašomos, o su tuo susijęs pelnas arba nuostolis veiklos rezultatų ataskaitoje 
priskiriamas kitai veiklai. 

Atsargų apskaita tvarkoma vadovaujantis 8-uoju VSAFAS „Atsargos“. Pirminio pripažinimo metu 
atsargos yra vertinamos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina. Po pirminio pripažinimo atsargos finansinėse 
ataskaitose yra rodomos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina arba grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, 
kuri yra mažesnė.  

Atsargos nukainojamos iki realizavimo vertės tam, kad jų balansinė vertė neviršytų būsimos 
ekonominės naudos ar paslaugų vertės, kurią tikimasi gauti šias atsargas panaudojus (arba pardavus). Kai atsargos 
yra sunaudojamos (parduodamos), jų balansinė vertė yra pripažįstama sąnaudomis tuo laikotarpiu, kai yra 
suteikiamos viešosios paslaugos (arba pripažįstamos atitinkamos pajamos). Atsargų sunaudojimas arba 
pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje 
registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu (pardavimu) susijusi ūkinė operacija. 

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti ūkinio 
inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo ūkinio inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita 
tvarkoma nebalansinėse sąskaitose. 

Išankstiniai mokėjimai už atsargas registruojamai trumpalaikio turto išankstinių mokėjimų 
sąskaitose. 

Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame VSAFAS „Finansavimo 
sumos“. Finansavimo sumos – iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, kitų išteklių fondų, Europos Sąjungos, Lietuvos 
ir užsienio paramos fondų, užsienio valstybių ir organizacijų, kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, 
skirti Direkcijos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti, funkcijoms atlikti ir vykdomoms programoms 
įgyvendinti. Finansavimo sumos apima Direkcijos gautus arba gautinus pinigus ir kitą turtą pavedimams vykdyti, 
kitas lėšas Direkcijos išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą. 

Gautos ir gautinos finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje kaip turtas 
ir kaip finansavimo sumos, jeigu jos atitinka šiuos kriterijus: finansavimo sumų gavėjas užtikrina, kad 
tenkinamos finansavimo sumų davėjo jam nustatytos sąlygos finansavimo sumoms gauti; yra finansavimo 
sumų davėjo sprendimų ar kitų raštiškų įrodymų, kad finansavimo sumos bus suteiktos ir pinigai bus 
pervesti ar kitas turtas bus perduotas; finansavimo sumų dydis gali būti patikimai įvertintas. 

Finansavimo sumos (gautinos arba gautos) yra skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam 
turtui įsigyti ir  finansavimo sumas kitoms išlaidoms. 

Grąžinant iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų gautas finansavimo 
sumas valstybės iždui, finansavimo sumos pergrupuojamos į finansavimo sumas kitoms išlaidoms 
kompensuoti. 

Finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais 
patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. 



Ne viešojo sektoriaus subjektams perduotos finansavimo sumos registruojamos kaip Direkcijos 
finansavimo sąnaudos, kartu pripažįstant finansavimo, kuris buvo skirtas šiam tikslui, pajamas. Direkcija, 
perduodama finansavimo sumas ne viešojo sektoriaus subjektams, registruoja perduotas finansavimo 
sumas, šiais atvejais: kai perduoda savo turtą, įsigytą iš finansavimo sumų, ne viešojo sektoriaus 
subjektams, t. y. kai dėl to registruojama kito viešojo sektoriaus subjekto investicija į ne viešojo sektoriaus 
subjektą; kai finansavimo sumos perduodamos per tarpininką, t. y. kai Direkcija perduoda savo turtą, 
įsigytą iš finansavimo sumų, ne viešojo sektoriaus subjektams, kurie finansuoja viešojo sektoriaus 
subjektus. 

Kitiems viešojo arba ne viešojo sektoriaus subjektams perduotos finansavimo sumos, už kurių 
panaudojimą finansavimo sumų gavėjas teisės aktų nustatyta tvarka turi atsiskaityti Direkcijai, 
registruojamos kaip išankstiniai apmokėjimai arba ateinančių laikotarpių sąnaudos. 

Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS 
„Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji 
įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“, 19-ajame VSAFAS „Nuoma, finansinė 
nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ ir 24-ajame VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios 
išmokos“. 

Po pirminio pripažinimo finansiniai įsipareigojimai finansinėse ataskaitose yra rodomi finansiniai 
įsipareigojimai, susiję su rinkos kainomis, – tikrąja verte ir kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai 
Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai Direkcija prisiima įsipareigojimą sumokėti 
pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Įsipareigojimai pagal planuojamus sandorius nepripažįstami 
finansiniais įsipareigojimais, kol jie neatitinka finansinio įsipareigojimo apibrėžimo (t. y. kol Direkcija 
neturi įsipareigojimo perduoti pinigus ar kitą finansinį turtą kitai šaliai arba pasikeisti finansinėmis 
priemonėmis su kita šalimi galimai sau nepalankiomis sąlygomis). 

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai, išskyrus finansinius įsipareigojimus, kurie 
paskesnio įvertinimo metu įvertinami amortizuota savikaina ir kurių atsiradimo metu nebuvo gauta pinigų, 
yra vertinami įsigijimo savikaina. Su sandorių sudarymu susijusios išlaidos pripažįstamos pagrindinės arba 
kitos veiklos sąnaudomis tuo laikotarpiu, kai jos susidaro. Finansiniai įsipareigojimai, kurie paskesnio 
įvertinimo metu įvertinami amortizuota savikaina ir kurių atsiradimo metu nebuvo gauta pinigų, pirminio 
pripažinimo metu vertinami amortizuota savikaina. 

Atidėjinių apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, 
neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“. 

Atidėjiniai pripažįstami ir apskaitoje registruojami, kai atitinka visus šiuos pripažinimo kriterijus: 
Direkcija turi įsipareigojimą (teisinę prievolę arba neatšaukiamąjį pasižadėjimą) dėl buvusio įvykio; 
tikimybė, kad įsipareigojimą reikės padengti turtu, yra didesnė už tikimybę, kad nereikės; įsipareigojimo 
suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami, o 
informacija apie susijusį su tikėtina sumokėti suma neapibrėžtąjį įsipareigojimą yra pateikiama finansinių 
ataskaitų aiškinamajame rašte. Atidėjiniais pripažįstami tik tie įsipareigojimai, kurie susiję su buvusiais 
įvykiais. Atidėjiniais nepripažįstami numatomi būsimi nuostoliai ar išlaidos, susiję su Direkcijos būsima 
veikla. 

Direkcija pripažįsta atidėjinio sumą, atsižvelgiant į labiausiai tikėtiną dabartiniam įsipareigojimui 
padengti reikalingų išlaidų sumą paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną. Atidėjinio sumos dydis 
nustatomas remiantis panašios veiklos patirtimi, pasirašytomis sutartimis, priimtais teisės aktais, ekspertų 
išvadomis, poataskaitiniais įvykiais ir pan. 

Paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną atidėjiniai peržiūrimi ir jų vertė koreguojama 
atsižvelgiant į naujus įvykius ir aplinkybes. Jei paaiškėja, kad įsipareigojimų turtu dengti nereikės ar 
atidėjinio suma sumažėjo, atidėjiniai panaikinami arba sumažinami, mažinant finansinės būklės ataskaitos 
straipsnių „Ilgalaikiai atidėjiniai“ arba „Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai 
atidėjiniai“ sumas. 

Ilgalaikiai atidėjiniai diskontuojami iki dabartinės jų vertės. Taikoma diskonto norma, tiksliausiai 
parodanti dabartinės pinigų vertės ir įsipareigojimui būdingos rizikos rinkos įvertinimą. 

Finansinėse ataskaitose atidėjiniai yra rodomi: ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir 
trumpalaikiai atidėjiniai – labiausiai tikėtina įsipareigojimui padengti reikalingų išlaidų suma; ilgalaikiai 



atidėjiniai – amortizuota savikaina (diskontuota labiausiai tikėtina įsipareigojimui padengti reikalingų 
išlaidų suma). 

  Finansinės ir veiklos nuomos apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 19-ajame 
VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“. Nuomos 
sutartims taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Ar nuoma bus laikoma veiklos 
nuoma, ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio ir ekonominės 
prasmės. 
  Nuomos sandoriai grupuojami į veiklos nuomos ar finansinės nuomos (lizingo) sandorius, 
atsižvelgiant į tai, kiek turto nuosavybės teikiamos naudos ir rizikos tenka nuomotojui ir kiek 
nuomininkui. Nuoma yra laikoma finansine nuoma, jei iš esmės visa su turto nuosavybe susijusi 
nauda ir didžioji dalis rizikos perduodama nuomininkui. Nuoma yra laikoma veiklos nuoma, kai, 
perduodant turtą nuomininkui, didžioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos ne 
perduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui. 
  Finansinės nuomos atveju apskaitoje registruojamas įsigytas ilgalaikis materialusis turtas 
arba nematerialusis turtas. Jeigu nuomos sutartyje nurodytos palūkanos reikšmingai skiriasi nuo 
rinkos palūkanų normos arba nėra nurodytos, turto įsigijimo savikaina apskaičiuojama, 
diskontuojant visą sutartyje nurodytą įmokų sumą iki dabartinės vertės, taikant apskaičiuotų 
palūkanų normą sutarties sudarymo momentu. Turto įsigijimo savikaina lygi apskaičiuotai 
finansinio įsipareigojimo amortizuotai savikainai. Finansinės nuomos būdu įsigyto ilgalaikio 
materialiojo turto nudėvimoji vertė (nematerialiojo turto atveju – amortizuojamoji vertė) 
paskirstoma per visą jo naudingo tarnavimo laiką. 
  Turto, įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sandorius, apskaitai yra taikomi tie patys 
principai kaip ir principai, taikomi ilgalaikio materialiojo turto arba nematerialiojo turto apskaitai. 
Finansinės nuomos atveju apskaitoje registruojamos finansinės nuomos įmokos yra padalijamos, 
išskiriant turto vertės dengimo sumą, palūkanas ir kitas įmokas (kompensuotinas nuomos sumas, 
neapibrėžtus nuomos mokesčius ir pan., jei jie yra numatyti finansinės nuomos sutartyje). 
Palūkanos priskiriamos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudoms ir apskaitoje registruojamos 
kaupimo principu, t. y. registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, už kurį apskaičiuojamos mokėtinos 
palūkanos. 
  Veiklos nuomos atveju nuomos įmokos pagal nuomos sutartį yra registruojamos apskaitoje 
kaip sąnaudos tolygiai (tiesiniu metodu) per nuomos laikotarpį ir priskiriamos pagrindinės veiklos 
sąnaudoms. 
  Pajamų apskaitos principai metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS „Kitos 
pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. Direkcijos pagrindinės veiklos pajamoms 
priskiriamos pajamos, gautos vykdant ūkines operacijas, apimančias pagrindinių Direkcijos 
nuostatuose nustatytų valstybės funkcijų atlikimą ir jai pavestų programų vykdymą. Direkcijos 
nepagrindinės veiklos pajamoms priskiriamos pajamos, gautos vykdant nepagrindinę veiklą. 
Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu 
laikotarpiu, kai yra padaromos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. 
  Kitos pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, kad bus gauta su sandoriu susijusi ekonominė 
nauda, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų 
uždirbimu susijusias sąnaudas. 
  Finansavimo pajamos registruojamos pagal finansavimo šaltinius ir finansavimo sumų 
paskirtį. Pajamomis laikomas tik Direkcijos gaunamos ekonominės naudos padidėjimas. 
Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, nes tai nėra Direkcijos 
gaunama ekonominė nauda. Kai Direkcija yra atsakinga už tam tikrų sumų apskaičiavimą, 
administravimą ir surinkimą, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka privalo pervesti surinktas sumas į 
biudžetą ir neturi teisės šių sumų ar jų dalies atgauti tuo pačiu ar vėlesniais ataskaitiniais 
laikotarpiais, registruojant apskaičiuotas pajamas kartu registruojamos ir pervestinos pajamos. 
Tais atvejais, kai Direkcija yra atsakinga tik už tam tikrų sumų surinkimą ir pervedimą į biudžetą, 
bet nėra atsakinga už jų apskaičiavimą, tokios sumos ar jų dalis nėra Direkcijos pajamos ir 
apskaitoje registruojamos kaip gautinos ir mokėtinos sumos. 



Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tuo ataskaitiniu 
laikotarpiu, kuriuo yra uždirbamos, t. y. kuriuo suteikiamos viešosios ar kitos paslaugos, 
parduodamas turtas ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. 

Pajamos įvertinamos ir finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte. 
Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS 

„Sąnaudos“. Sąnaudų, susijusių su konkrečių turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų straipsnių 
apskaita, principai nustatyti šių straipsnių apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS. 

Direkcijos pagrindinės veiklos sąnaudoms priskiriamos sąnaudos, patirtos vykdant 
ūkines operacijas, apimančias pagrindinių Direkcijos nuostatuose nustatytų valstybės funkcijų 
atlikimą ir jai pavestų programų vykdymą. 

Direkcijos kitos veiklos sąnaudoms priskiriamos sąnaudos, atsirandančios vykdant 
nepagrindinę veiklą. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo 
principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant 
į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesniųjų ir ataskaitinio laikotarpių 
išlaidų dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms ar prisiimtiems 
įsipareigojimams. Išlaidos, skirtos pajamoms uždirbti būsimaisiais laikotarpiais, apskaitoje 
registruojamos ir pateikiamos finansinėse ataskaitose kaip turtas ir pripažįstamos sąnaudomis 
būsimaisiais laikotarpiais. 

 Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai 
susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais 
laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tuo pačiu laikotarpiu, kada buvo patirtos. 
Tais atvejais, kai Direkcijos sąnaudas kompensuoja trečioji šalis, pripažintos sąnaudos 
sumažinamos kompensacijos suma. 

 Sąnaudos įvertinamos tikrąja verte. Kai atsiskaitymai atliekami grynaisiais 
pinigais arba jų ekvivalentais, sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų 
ekvivalentų suma (neįskaitant į ją atgautino pridėtinės vertės mokesčio). Tais atvejais, kai 
numatytas atsiskaitymo laikotarpis ilgesnis nei 12 mėnesių ir palūkanos nėra išskirtos iš bendros 
mokėtinos sumos, sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą. Veiklos rezultatų 
ataskaitoje pagrindinės veiklos sąnaudos parodomos atsižvelgiant į jų pobūdį (t. y. darbo 
užmokesčio ir socialinio draudimo, nusidėvėjimo ir pan. sąnaudos). 

Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS 
„Sandoriai užsienio valiuta“. Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami 
apskaitoje pagal sandorio dieną galiojantį euro ir užsienio valiutos santykį, nustatytą vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio 
valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo dieną yra 
registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ar sąnaudų sąskaitose. Veiklos rezultatų 
ataskaitoje atliekama tokių pajamų ir sąnaudų tarpusavio įskaita ir parodomas tik perskaičiavimo 
dėl valiutos kursų pokyčių rezultatas. Valiutos kurso ir valiutos keitimo kurso skirtumas, susidaręs 
keičiant (perkant ar parduodant) valiutą, laikomas banko paslauga ir registruojamas kaip 
pagrindinės veiklos kitos sąnaudos. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal 
ataskaitinio laikotarpio pabaigos euro ir užsienio valiutos santykį, nustatytą vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu. 

Informacijos apie segmentus pateikimo reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS 
„Segmentai“. 

Direkcijos finansinėse ataskaitose informacija pateikiama pagal segmentus. Segmentai 
– Direkcijos veiklos dalys pagal vykdomas valstybės funkcijas, apimančios vienarūšes Direkcijos 
teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikatorių. Apie kiekvieną segmentą 
pateikiama tokia informacija: segmento pagrindinės veiklos sąnaudos ir segmento pagrindinės 
veiklos pinigų srautai. 



Jei turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų priskyrimo segmentui 
pagrindas yra neaiškus, šios sumos yra priskiriamos prie didžiausią Direkcijos veiklos dalį 
sudarančio segmento. 

Poataskaitinių įvykių apskaitos ir pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje principai, 
nustatyti 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir 
poataskaitiniai įvykiai“. 

Poataskaitinis įvykis – įvykis per laikotarpį nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio 
dienos iki finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo dienos. 

Poataskaitiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Direkcijos 
finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (t. y. turi įtakos Direkcijos finansinei 
padėčiai ar veiklos rezultatams balanso datą), yra koreguojantieji poataskaitiniai įvykiai. 
Atsižvelgiant į jų įtakos parengtoms finansinėms ataskaitoms reikšmę, koreguojantieji 
poataskaitiniai įvykiai yra rodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. 

Poataskaitiniai įvykiai, kurie nesuteikia papildomos informacijos apie Direkcijos finansinę 
padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (t. y. šie įvykiai parodo sąlygas, atsiradusias po paskutinės 
ataskaitinio laikotarpio dienos), yra nekoreguojantieji poataskaitiniai įvykiai. Nekoreguojantieji 
poataskaitiniai įvykiai aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi. 

 Turtas ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos bei pinigų įplaukos ir išmokos 
finansinėse ataskaitose nurodomi atskirai. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turto ir 
įsipareigojimų, taip pat pajamų ir sąnaudų tarpusavio įskaita negalima, išskyrus atvejus, kai 
konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios įskaitos. 

VSAFAS numatytais atvejais pajamų ir sąnaudų straipsnių tarpusavio įskaita gali būti 
atliekama finansinėse ataskaitose pateikiant tik rezultatą (t. y. iš pajamų atėmus atitinkamas 
sąnaudas): pelną arba nuostolį. Pavyzdžiui, rezultatas – pelnas arba nuostolis – yra rodomas 
perleidus ar pardavus ilgalaikį turtą, keičiant užsienio valiutą. 

 Palyginamųjų skaičių klasifikavimas yra koreguojamas, kad atitiktų ataskaitinių metų 
klasifikavimą. 

 
III. PASTABOS 

 
1. Informacija apie nematerialiojo turto pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta P3 

priede.  
2. Programinei įrangai numatytas 1 metų tarnavimo laikas, kito nematerialiojo turto 

nusidėvėjimo laikotarpis- 6 metai. Nematerialiojo turto vienetų, kurių naudingo tarnavimo laikas 
neribotas Direkcija neturi. 

3. Direkcijoje didžioji dalis nematerialaus turto yra visiškai nudėvėta, tačiau vis dar 
naudojamas veikloje. Tokio turto  įsigijimo savikaina 37101,89 eurai. 

4.  Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, užstatyto kaip 
įsipareigojimo įvykdymo garantija bei turto, kuris nebenaudojamas Direkcijos veikloje, nėra. 

5. Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti bei  patikėjimo teise perduoto kitiems 
subjektams Direkcijoje nėra. 

6. Direkcija 2020 m. neturėjo  tyrimo sąnaudų, kurios pripažintos sąnaudomis. 
7. Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, apskaitydama ilgalaikį materialųjį turtą, 

vadovavosi patvirtinta apskaitos politika bei atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos finansų ministro 
2013 m. gruodžio 19 d. įsakymą Nr. 1K-405 pakeistą 12-jį VSAFAS ,,Ilgalaikis materialusis turtas”, 
pagal kurį  kultūros vertybių konservavimo ir restauravimo bei nekilnojamojo kultūros vertybių 
tvarkybos darbų išlaidos pripažįstamos  sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kurį padaromos ir taikoma 
ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo.  

8. Direkcija turi šias ilgalaikio materialiojo turto grupes, joms nustatytas naudingo tarnavimo  
laikas pagal jas: 

 
 



Eil. 
Nr. 

 
Ilgalaikio turto grupės ir rūšys 

Turto nusidėvėjimo 
(amortizacijos) 

normatyvai, metais 
1. Pastatai (sienos - iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, 

lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai - gelžbetoniniai, betoniniai 
arba mediniai) 

80 

2. Tašytų rąstų pastatai 50 
3. Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai 12 
4. Infrastruktūros ir kiti statiniai  

4.1. Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens 50 
4.2. Metaliniai 30 
4.3. Mediniai 20 
4.4. Kiti statiniai 15 
5. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų restauravimo darbai 18 
6. Gamybos mašinos ir  įrenginiai 6 
7. Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai 2 
8. Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo 

įrenginiai ir įranga 
4 

9. Lengvieji automobiliai ir jų priekabos 6 
10. Specialieji automobiliai 4 
11. Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės 5 
12. Kitos transporto priemonės 6 
13. Baldai 4 
14. Kompiuteriai ir jų įranga 5 
15. Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 4 
16. Kita biuro įranga 6 
17. Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys 4 

 
 Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal grupes pasikeitimą per ataskaitinį 
laikotarpį pateikta P4 priede. Valstybinė saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2020 m. 
Direkcijai perdavė patikėjimo teise valdyti savaeigį šlapynių šienavimo įrenginį su transportavimo 
priekaba, priekabą Tauras B Tauriga 1330 ir nešiojamąjį kompiuterį  Lenovo ThinkPad P52.  
2020 m. Direkcija įsigijo mobilią vandens talpyklą ( projekto lėšos), sodo traktoriuką ( pajamų įmokų 
lėšos), kompiuterį M75 ADM Ryzen 5 PRO ( pajamų įmokų lėšos)  , koplytėlę, informacinį stendą ( 
projekto lėšos), kopijuoklį ( VB ir ES projekto lėšos). Ataskaitiniu laikotarpiu  baigta įrengti Gegrėnų 
archeologinio komplekso infrastruktūra (ES ir VB projekto lėšos, pradėtos įrengti Saulės fotovoltinės 
elektrinės Šilinės g. 1 ir Didžioji g. 10 (VIP lėšos), atlikti sporto salės ir garažo esminio pagerinimo 
darbai. 

 2020 m. pabaigoje ilgalaikio materialaus turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar 
naudojamas veikloje,  įsigijimo savikaina yra 1002028,06 eurų. 

9.  Ilgalaikio materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys Direkcijos veikloje nėra. 
10.  Direkcija valdo  2 butų gyvenamą namą, kurio likutinė vertė 104717,30 eurų ( nuomojamo 

ploto vertė 52358,65 eur) ir jis nenaudojamas įprastinėje veikloje ir laikomas vien tiktai pajamoms iš 
nuomos  gauti.  

11. Turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kurios finansinės nuomos (lizingo) 
sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, nėra. 

12. Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, paskutinę ataskaitinio 
laikotarpio dieną Direkcija neturėjo. 

13. Direkcija turi du žemės skylus valdomus patikėjimo teise, kuriems 2020 m. sausio 1  d. 
buvo nustatyta tikroji vertė pagal VĮ  Registrų centro vidutinių rinkos verčių nustatymo metodiką. 2020 
m., lyginant su 2019  m., žemės rinkos tikroji vertė padidėjo 192 eurais. 



14. Direkcija 2020 m. pabaigai turėjo 3 nekilnojamus kultūros paveldo statinius,  kuriems 2021 
m. sausio 1  d. buvo nustatyta tikroji vertė pagal VĮ  Registrų centro vidutinių rinkos verčių nustatymo 
metodiką. 2020 m., lyginant su 2019  m.,  tikroji vertė padidėjo 2400 eurų. 

15. Įvykių ir aplinkybių, dėl kurių buvo pripažinti, panaikinti ar sumažinti turto nuvertėjimo 
nuostoliai nenustatyta. 

16.  Ilgalaikio pergrupavimo nebuvo. 
17. Atsargų kaitą pagal grupes pateikiame P8 priede.  
18. Direkcija nenustatė aplinkybių, dėl kurių reikėtų sumažinti atsargų vertę. 
19. Direkcija neturėjo ilgalaikio turto, kuris būtų skirtas pardavimui. 
20. Informacija apie išankstinius mokėjimus pateikta P9 priede 
21. Ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro transporto priemonių ir projektų metu sukurto turto 

draudimo išlaidos, spaudos prenumeratos bei administracinio pastato bendrų erdvių remonto išlaidos.  
22. Gautinas sumas sudaro gautinos sumos už suteiktas paslaugas. 
23. Sukauptose gautinose sumose parodytos sumos, kurios yra pervestos Finansų ministerijai 

už parduotas prekes, paslaugas, bet nesusigrąžintos ir nepanaudotos veiklai (176835,35 eur). Jas 
planuojama panaudoti 2021 metais bei vėlesniais  laikotarpiais. Sukauptose gautinose sumose parodytos 
atostogų rezervo sukauptos pajamos  ir kitos gautinos sumos. 

24. Per vienus metus gautinos sumos, vadovaujantis 17-uoju VSAFAS standartu, pateikiama 
P10 priede. 

25. Kitas gautinas sumas sudaro gautinas pirkimo pridėtinės vertės mokestis, kuris susidarė per 
2020 m. gruodžio mėnesį, gyventojų pajamų mokesčio bei socialinio draudimo įmokų permokos, kurios 
atliktos iš pajamų įmokų lėšų, teismo priteistos bylinėjimosi išlaidos  iš privačių asmenų. 

26. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta P11 priede.  
27. Pinigų ir pinigų ekvivalentų straipsnį sudaro vykdomų projektų ,,Best practise in Tourism 

Development, Marketing end Sustainable Management of Attractive Hardwoods“,“ projekto 
,,Introducing nature tourism for all“ (UniGreen)  lėšos,  kompensuotos, paramos bei kitos lėšos. 

28. Finansavimo sumų detalizavimas pateiktas P12 priede. 
29. Paramos gavimas ir naudojimas pateiktas lentelėse. 
 

INFORMACIJOS APIE PER ATASKAITINIUS FINANSINIUS METUS GAUTOS IR 
PANAUDOTOS PARAMOS ATSKLEIDIMAS  

 
Eilės  
Nr. 

Gautos paramos teikėjas Gautos paramos dalykas  

Pavadinimas 
Pinigais 

(Eur) 
Kitu turtu 

(Eur) 

Turto 
panauda 

(Eur) 

 
Paslaugomis 

1 2 4 5 6 7 

1. Lietuvos Respublikos juridiniai 
asmenys 

600,00    

1.1. UAB ,,Platelių šilas“ 400,00    
1.2. UAB ,,Factum SUM“ 200,00    
2.  Užsienio valstybių juridiniai 

asmenys 
    

2.1. ......     
2.2. ......     
3. Fiziniai asmenys* ir anonimai 15,16    
4.  Gyventojai, skyrę gyventojų 

pajamų mokesčio dalį 
838,04 X X X 

5. Iš viso 1453,20    
 
 
 



GAUTOS PARAMOS PANAUDOJIMAS  PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 
(eurais) 

 
Eilės 
Nr. 

 
Paramos dalykas 

 
Likutis 

ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje  

 
Gauta per 
ataskaitinį 
laikotarpį  

 
Panaudota per 

ataskaitinį 
laikotarpį * 

Likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje  

1 2 3 4 5 6 
1. Pinigai  2650 1453,20 781,73 3321,47 

2. Turtas, išskyrus pinigus     
      

3. Iš viso 2650,0 1453,20 781,73 3321,47 

 
30. Informacija apie kitas trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta P17 priede. 
31. Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiuta pateikta lentelėje. 

Didžiausią įsipareigojimų dalį sudaro sukaupti mokėtini atostoginiai – 96,08 proc. 
 

  APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS 

    

Eil. 
Nr. 

Įsipareigojimų dalis 
valiuta 

Įsigijimo savikaina 
ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje 

Įsigijimo savikaina ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje 

1 2 3  
1. Eurais 31113,08 40436,43 
2. JAV doleriais      
3 Kitomis       
4. Iš viso  31113,08 40436,43 

 
32. Pagrindinės veiklos pajamų pokytis  pateiktas P21 priede.  
33. 2020 m. pagrindinės veiklos pajamos tai pajamos už suteiktas paslaugas, už lankytojų 

bilietus gauta -673 eurų 
34. Kitos veiklos pajamas sudaro nuomos ir suvenyrų su parko simbolika pardavimo pajamos, 

kitos veiklos sąnaudos-  nuomojamo turto nusidėvėjimo ir remonto  sąnaudos ir parduotų atsargų 
savikaina. Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos detalizuotos P21 priede. 

35. Finansinės ir investicinės  veiklos pajamose ir sąnaudose (P23 priedas) parodyta delspinigių 
pajamos, priskaičiuotos dėl atsiskaitymų vėlavimo. 

36. Didžioji dalis visų sąnaudų yra pagrindinės veiklos sąnaudos. Informacija apie darbo 
užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikta P22 priede. 

37. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo  sąnaudos padidėjimą lėmė tai, kad  nuo 2020 m. 
sausio 1 d. pasikeitė Valstybės tarnybos įstatymas (didėjo koeficientai bei bazinis dydis) bei didėjo visų 
valstybės tarnautojų darbo stažas.  

38. Veiklos rezultatų ataskaitoje parodytas 61727,32 eurų einamųjų metų perviršis, nes 
Direkcija uždirbo daugiau pajamų nei patyrė sąnaudų. 

39. Direkcija pagal panaudos sutartis yra gavusi 25 žemės sklypus už 121754,52 eurų iš 
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos. Pasirašytos šios panaudos sutartys: 

39.1.   2005 m. gruodžio 19 d. valstybinės žemės panaudos sutartis Nr. PN68/2005-
0186  50 metų iki 2055 m. gruodžio 18 d. 706,09 eurų verte; 

39.2.   2005 m. gruodžio 19 d. valstybinės žemės panaudos sutartis Nr. PN68/2005-
0185 50 metų iki 2055 m. gruodžio 18 d. 556,65 eurų verte; 

39.3.   2005 m. gruodžio 19 d valstybinės žemės panaudos sutartis Nr. 68/2005-0184  
50 metų iki 2055 m. gruodžio 18 d. 2052,83 eurų verte; 



39.4.   2012 m. kovo 7 d. valstybinės žemės panaudos sutartis Nr. 36SUN-9/F-20   24 
metams iki 2036 m. kovo 6 d. 5850,32  eurų verte; 

39.5.   2001 m. vasario 5 d. valstybinės žemės panaudos sutartis Nr. PN68/2001-0200   
50 metų iki 2051 m. vasario 4 d. 1856,46  eurų verte; 

39.6.   2009 m. lapkričio 18 d. valstybinės žemės panaudos sutartis Nr. VP2-
PN68/2009-192 20 metų iki 2029- m. lapkričio 17 d. 10784,87 eurų verte; 

39.7.   2009 m. lapkričio 18 d. valstybinės žemės panaudos sutartis Nr. VP2-
PN68/2009-191 20 metų iki 2029 m. lapkričio 17 d. 3456,337 eurų verte; 

39.8.   2009 m. lapkričio 2 d. valstybinės žemės panaudos sutartis Nr. VP2-
PN68/2009-189    20 metų iki 2029 m.  lapkričio 1 d. 139,02 eurų verte; 

39.9.   2009 m. lapkričio 2 d. valstybinės žemės panaudos sutartis Nr. VP2-
PN68/2009-188 20 metų iki 2029 m. lapkričio 1 d. 787,77 eurų verte; 

39.10.   2009 m. lapkričio 2 d. valstybinės žemės panaudos sutartis Nr. VP2-
PN68/2009-187 20 metų iki 2029m. lapkričio 1 d.  494,96 eurų verte; 

39.11.   2010 m. gruodžio 6 d. valstybinės žemės panaudos sutartis  Nr. VP2-PN/2010-
27 25 metų iki 2035 m. gruodžio 16 d. 1566,27 eurų verte;  

39.12.   2010 m. gruodžio 12 d valstybinės žemės panaudos sutartis  Nr. V36-
2NP/2010-35   50 metų iki 2060 gruodžio 23 d. 1827,21 eurų verte; 

39.13.   2002 m. gegužės 30 d.  valstybinės žemės panaudos sutartis Nr. PN68/2002-
0050  50 metų iki 2052 m. gegužės 29 d. 4710,96 eurų verte; 

39.14.   2011 m. vasario 2 d. valstybinės žemės panaudos sutartis  Nr. 36 SUN-2/F9-8-1 
50 metų iki 2061 m. vasario 1 d. 12749,36 eurų verte; 

39.15.   2011 m. gruodžio 21 d valstybinės žemės panaudos sutartis  Nr. 36SUN-28/F9-
17 50 metų iki 2061 m. gruodžio 20 d. 1519,93 eurų verte; 

39.16.   2011 m. vasario  13 d valstybinės žemės panaudos sutartis  Nr. 36SUN-6/F9-9   
25 metų iki 2036 m. vasario 13  d.690,45 eurų verte; 

39.17.   2006 m. spalio 13 d valstybinės žemės panaudos sutartis  Nr. PN68/2006-0198    
50 metų iki 2056 m spalio 12 d. 35146,84 eurų verte; 

39.18.   2002 m. balandžio 10 d. valstybinės žemės panaudos sutartis Nr. PN68/2002-
0033   99 metų iki 2101 m. balandžio 9 d. 661,20 eurų verte; 

39.19. 2018 m. balandžio 12 d. valstybinės žemės panaudos sutartis Nr. 36SUN-20-
(14.36.56.)/F19-7-(5.32), kuri galioja iki 2043 m. balandžio 11 d.  (25 m.) ir vertė 16479 eurų; 

39.20.  2018 m. balandžio 3 d. valstybinės žemės panaudos sutartis Nr. 36SUN-19-
(14.36.56.)/F19-6-(5.32), kuri galioja iki 2043 m. balandžio 2 d.  (25 m.) ir kurios vertė 2477 eurų; 

39.21.   2018 m. sausio 9 d. valstybinės žemės panaudos sutartis 36SUN-414.36.56/ F19-
4-(5.32), kuri galioja iki 2043 m. sausio 8 d. (25 m.) ir  vertė 4038 eurų; 

39.22.  2018 m. sausio 9 d. valstybinės žemės panaudos sutartis Nr.36SUN-3-14.36.56/ 
F19-3-(5.32), kuri galioja iki 2043 m. sausio 8 d. (25 m.) ir  vertė 4823 eurų; 

39.23.   2018 m. sausio 9 d. valstybinės žemės panaudos sutartis Nr. 36SUN-2-
14.36.56/ F19-2-(5.32), kuri galioja iki 2043 m. sausio 8 d (25 m.) ir vertė 1160 eurų; 

39.24.   2018 m. sausio 9 d. valstybinės žemės panaudos sutartis Nr. 36SUN-1-
14.36.56/ F19-1-(5.32), kuri galioja iki 2043 m. sausio 8 d. (25 m.) vertė 1030 eurų. 

39.25. 2020 m. lapkričio 13 d. pasirašyta valstybinės žemės panaudos sutartis Nr. 
36SUN-33-14.36.56, sutarties terminas 25 m. žemės sklypo vertė 6190 eur., 

40. Direkcija pagal  2013 m. vasario 8 d. panaudos sutartį Nr. BT6-02-12/F19-1 5 metams bei 
2015 m. gruodžio 9 d. panaudos sutartį Nr. BT6-02-12/F19-10-(5.32K) iš Plungės  rajono savivaldybės 
administracijos yra gavusi ilgalaikio turto už 30818,25 eurų bei ūkinio inventoriaus už 6960,66 eurų. Su 
Lietuvos nacionaliniu kultūros centru 2017 m. lapkričio 28 d pasirašyta panaudos sutartis Nr. R5-
85/F22-9-(5.80) dėl prijuosčių ir vyriškų liemenių, kuri galioja iki 2024 m. gruodžio 30 d. už 1000 eurų. 
2016 m. kovo 14 d. pasirašyta panaudos sutartis Nr. S-1-6/F19-20-(3.32K)  su Žemaičių dailės 
muziejumi dėl knygų komplekto 10 metų laikotarpiui iki 2026 m. vasario 28 d. už 1,39 euro. 



41. Direkcija 2020 m. gruodžio 31 d. turėjo priėmusi  pagal konsignacijos sutartis saugoti turtą 
už 253,40 eurų . Direkcijoje nebalansinėje sąskaitoje  apskaityta trumpalaikių gautinų sumų už 2299,02 
eurų (nesumokėtos baudos ir žalos). 

42. Ūkinio inventoriaus nebalansinėje sąskaitoje 2020 m. gruodžio 31 d. apskaitė ir naudojo 
ūkinio inventoriaus už 131483,72 eur . 

43. Esminių poataskaitinių įvykių, turinčių įtakos Direkcijos veiklai nebuvo. 
 
 
 

 
 
________________________________ _____________________________________ 
( Pasirašančiojo pareigos)          ( Parašas)                   ( Vardas , pavardė) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aurelija Razguvienė, el. paštas aurelija.razguviene@nbfcentras.lt 






























