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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 

ASOCIACIJOS VILNIAUS MOTERŲ NAMAI   NARIAMS  

Išvada dėl finansinių ataskaitų audito 

Nuomonė  

Mes atlikome  Asociacijos VILNIAUS MOTERŲ NAMAI  (toliau – Asociacija) finansinių ataskaitų, kurias 
sudaro 2021 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių metų veiklos rezultatų 
ataskaita,   aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą.  

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia Asociacijos 
2021 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus pagal 
Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančiais pelno nesiekiančių juridinių asmenų 
buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą. 

 Pagrindas nuomonei pareikšti 

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus 
išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Mes esame 
nepriklausomi nuo Asociacijos pagal Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos išleistą Buhalterių 
profesionalų etikos kodeksą (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų  audito 
įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos 
reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes 
tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti. 

Kita informacija  

Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Asociacijos veiklos ataskaitoje , tačiau ji neapima finansinių 
ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos informacijos pateikimą. 

Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios formos 
užtikrinimo išvados apie ją, išskyrus kaip nurodyta toliau.  

Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir apsvarstyti, ar yra 
reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose, arba mūsų žinioms, pagrįstoms atliktu 
auditu, ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu pastebime reikšmingą kitos 
informacijos iškraipymą, mes turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų. 

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas  

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos 
Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančiais pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinę 
apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina 
finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.  

 

Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Asociacijos gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti (jei 
būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus tuos 
atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Asociaciją ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių alternatyvų, tik taip 
pasielgti. 

Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti  Asociacijos finansinių ataskaitų rengimo procesą. 

 

 



Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą 

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai 
iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. 
Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą iškraipymą, jeigu jis 
yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal TAS. Iškraipymai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės 
ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės 
įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis finansinėmis ataskaitomis.  

Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio 
skepticizmo principo. Mes taip pat:  

 Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką, 
suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų tinkamų audito 
įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei 
reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, 
tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas. 

 Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis 
tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Asociacijos vidaus kontrolės 
veiksmingumą.  

 Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų bei su jais 
susijusių atskleidimų pagrįstumą.  

 Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis 
surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio 
gali kilti reikšmingų abejonių dėl Asociacijos gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks 
reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius 
atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo 
nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. 
Tačiau, būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Asociacija negalės toliau tęsti savo veiklos. 

 Įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar 
finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo 
koncepciją. 

Mes, be visų kitų dalykų, privalome  informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir atlikimo 
laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatėme 
audito metu. 
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Asociacijos Vilniaus Moterų namai  

VEIKLOS ATASKAITA  

2021 m.  

Asociacija Vilniaus Moterų namai - tai pilietinė moterų organizacija nuo savo įsikūrimo 1993 

metais nuosekliai dirbanti moterų žmogaus teisių apsaugos ir įtvirtinimo srityje. Nuo 1996 m. 

teikiame specializuotą pagalbą smurtą ir prievartą patyrusioms moterims.   

  

2.1 Asociacijos tikslas – siekti visų diskriminacijos formų moterims panaikinimo, įskaitant 

visišką smurto prieš moteris visuomenėje ir šeimoje įveikimą, rūpintis, kad moterų teisės 

būtų pripažįstamos ir įtvirtinamos kaip visuotinės ir nedalomos žmogaus teisės, vykdant 

konsultacinę patariamąją (lobistinę) veiklą ir bendradarbiaujant su kitomis 

organizacijomis ir institucijomis, siekiančiomis panašių tikslų.  

  

Asociacijos uždaviniai:  

• Teikti specializuotą kompleksinę pagalbą smurtą ir prievartą patiriančioms moterims, 

Lietuvoje ir už jos ribų;  

• Rūpintis moterų bio-psicho-socialine sveikata, jų gyvenimo visuomenėje kokybe tiek 

privačioje (šeima, namai), tiek ir viešojoje (darbo rinka, profesinė veikla, dalyvavimas 

sprendimų priėmime) sferose;  

• Vykdyti aktyvią institucijų darbo stebėseną moterų žmogaus teisių įtvirtinimo srityje, 

teikti ekspertinę nuomonę ir pasiūlymus institucijų praktikų ir įstatyminės bazės 

tobulinimui;  
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• Skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, kurti smurtą ir prievartą patiriančioms 

moterims draugišką aplinką teisėsaugos, sveikatos priežiūros, socialinėse įstaigose bei 

žiniasklaidoje;  

• Siekti profesinių grupių, su kuriomis pirmiausia susiduria smurtą ir prievartą 

patiriančios moterys, sensitizacijos žmogaus teisių srityje, remiantis ekspertinėmis 

žiniomis kelti jų kvalifikaciją ir ugdyti gebėjimus teikti klientui draugišką ir savalaikę 

profesionalią apsaugą ir pagalbą;  

• Vykdyti mokymus, organizuoti kvalifikacijos kėlimo bei profesinio perdegimo 

prevencijai skirtus seminarus asmenims ir organizacijoms, dirbančioms su smurtą ir 

prievartą patiriančiais asmenimis;  

• Perduoti kitoms Lietuvos nevyriausybinėms organizacijoms gerąją pasaulio praktiką 

moterų žmogaus teisių gynimo ir įtvirtinimo srityje, sukauptą dalyvaujant 

tarptautiniame moterų judėjime, visų pirma, asociacijos Moterys prieš smurtą Europoje 

(WAVE, Women Against Violence Europe) veikloje, ir veikiant kaip įgalioti šios 

organizacijos atstovai Lietuvoje;  

• Vykdyti moterų pilietinių organizacijų tinklinio bendradarbiavimo skatinimą ir 

koordinavimą;  

• Remti kitų pilietinių organizacijų iniciatyvas su lytimi susijusio smurto įveikimo srityje, 

teikti metodinę pagalbą NVO, teikiančioms specializuotą kompleksinę pagalbą smurtą 

ir prievartą patiriančioms moterims.   

• Vykdyti visuomenės narių sąmoningumo ugdymą, visų rūšių prevencinę veiklą,  

siekiant nulinės tolerancijos smurtui prieš moteris, įskaitant smurtą prieš moteris 

šeimoje;  

• Inicijuoti ir vykdyti informacines kampanijas bei dalyvauti su tuo susijusiuose kitų 

organizacijų iniciatyvose, įskaitant tarptautines kampanijas prieš smurtą prieš moteris;  

  

Iš mūsų veiklos 1996 – 2012 metais kilo visa specializuotos kompleksinės  pagalbos 

teikimo sistema, paremta mūsų patirtimi ir gerąja pasaulio praktika. Asociacijos Vilniaus 

Moterų namai ir kitų Lietuvos moterų nevyriausybinių organizacijų pastangomis buvo 

parengtas ir priimtas  Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas (2011), o jį 

įgyvendinat nuo 2012 m. pradėjo veikti specializuotos pagalbos centrų tinklas visoje Lietuvoje. 

Nuo 2012 metų veikiame kaip Vilniaus miesto Specializuotos kompleksinės pagalbos centras  
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(SKPC).  VMN  teikiama  pagalba  apima  informavimą,  konsultavimą, 

 palaikymą, tarpininkavimą institucijose atstovaujant nukentėjusių asmenų interesus, taip pat 

teikiame specializuotą psichologinę ir teisinę pagalbą.  

Nuo 2004 metų esame WAVE (angl. Women Against Violence Europe, Moterys prieš smurtą 

Europoje) bendradarbiavimo tinklo įgaliotas atstovas Lietuvoje. Kartu su kitomis Europos 

moterų organizacijomis aktyviai dalyvaujame moterų žmogaus teisių advokacijos veiklose, 

nuolat keliame kvalifikaciją pagalbos teikimo srityje, dalyvaudamos tarptautinėse darbo 

grupėse, tinklo susitikimuose, seminaruose, tarptautinėse konferencijose, organizuojamose 

skirtingų Europos šalių. Dvi asociacijos narės Lilija Henrika Vasiliauskė ir Zuzana 

Vasiliauskaitė turi tarptautinio eksperto statusą. 2021 metais mūsų atstovės dalyvavo tinklo 

susitikimuose per nuotolį. 2021 m. VMN astovės Lilija Henrika Vasiliauskė, Evelina 

Dirmotaitė, Zuzana Vasiliauskaitė, Elinga Zelionkaitė tęsė dalyvavimą tarptautinių darbo 

grupių veikloje.     

2021 m. toliau tęsėme  kampaniją Step up! Stabdykime smurtą prieš moteris! Ratifikuokime 

Stambulo konvenciją! Vienas svarbiausių kampanijos tikslų – paskatinti valstybes pasirašyti, 

ratifikuoti ir įgyvendinti Konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir 

kovos su juo (Stambulo konvencija, 2011). Kampanijos pradžiai buvo pasirinkta mėnesio 25 

diena, kuri jungtinių Tautų iniciatyva yra paskelbta kaip smurto prieš moteris įveikimo diena - 

#Orange Day (http://www.un.org/en/women/endviolence/orangeday.shtml).   

2021 metais iš viso suteikta 950 konsultacijų smurtą ir prievartą patyrusioms moterims, 

daugiausia Vilniaus miesto gyventojoms,  įskaitant specializuoto psichologo ir  

specializuotas teisininko konsultacijas. 2021 m. su mumis bendradarbiavo ir teikė antrinę 

teisinę pagalbą, įskaitant teismo dokumentų rengimą ir atstovavimą bylose, 3 licencijuoti 

advokatai, viena iš jų – visiškai nemokamai. 

2021 m. VMN toliau vykdė Vilniaus miesto SKPC funkcijas, negaudama valstybės  

finansavimo  šiai veiklai vykdyti, -  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai aplaidžiai 

žiūrint į savo pareigą užtikrinti valstybės garantuojamos, nemokamos specializuotos 

kompleksinės pagalbos vienodą prieinamumą visoje Lietuvoje, įskaitant Vilniaus miestą. 

SADM taip ir nesugebėjo atsakyti į klausimą, kokiu teisiniu pagrindu  remiantis Vilniaus 

miestui skirtos valstybės lėšos buvo išblaškytos ir išdalintos kitiems regionams ir kaip tai 

dera su įsipareigojimų vykdymu smurtą ir prievartą patiriančių moterų, Vilniaus miesto 
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gyventojų,  atžvilgiu, tuo metu, kai tokios pagalbos poreikis dėl COVID-19 pandemijos ir 

paskelbto karantino ir vėl ženkliai didėjo.  

  

Veiklos:  

2021 m. sausio 22 d. parengtas bei Vilniaus miesto merui Remigijui Šimašiui ir Laisvės 

partijos pirmininkei Aušrinei Armonaitei išsiųstas VMN kreipimasis dėl Vilniaus miesto 

savivaldybės atsisakymo vykdyti moterų ir vyrų lygių galimybių politiką. 

2021 m. sausio 30 d. parengtas bei Socialinės apsaugos ir darbo ministrei Monikai Navickienei 

išsiųstas VMN kreipimasis dėl blogėjančios smurtą ir prievartą patiriančių moterų padėties ir 

būtinų skubių sprendimų. 

2021 m. vasario 1 d. Vilniaus Moterų namų direktorės Lilijos Henrikos Vasiliauskės interviu 

žurnalui “Moteris”  

Lilija Henrika Vasiliauskė - moterų žmogaus teisių gynėja 

 

2021 m. vasario 12 d. asociacijos Vilniaus Moterų namai atstovės Zuzanos Vasiliauskaitės 

interviu laidoje Spalvos 

Spalvos. Abortai II d. Specialistai kalba apie abortą  

 

2021 m. vasario 24 d. parengtas bei Laisvės partijos pirmininkei Aušrinei Armonaitei, 

Vilniaus miesto merui Remigijui Šimašiui, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

direktoriui Povilui Poderskiui, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotojui Donatui Narbut išsiųstas VMN kreipimasis dėl Vilniaus miesto savivaldybės 

bendradarbiavimo sutarties pasirašymo su asociacija Vilniaus Moterų namai, vykdančia 

Vilniaus miesto specializuotos kompleksinės pagalbos centro funkcijas. 

 

2021 m. kovo mėn. asociacijos Vilniaus Moterų namai atstovės Lilija Henrika Vasiliauskė ir 

Zuzana Vasiliauskaitė buvo patvirtintos Lygių galimybių tyrėjų tinklo prie LR SADM narėmis. 
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2021 m. kovo 4 d. asociacijos Vilniaus Moterų namai atstovė Zuzana Vasiliauskaitė dalyvavo 

diskusijoje apie Moterų teises Lietuvoje 

Moterų teisių judėjimas Lietuvoje / Women's march LT  

 

2021 m. kovo 10 d. Vilniaus Moterų namų direktorė Lilija Henrika Vasiliauskė dalyvavo ir 

skaitė pranešimą LR Seime surengtoje spaudos konferencijoje „Moterų teisė į mokslo pažangą 

– medikamentinis nėštumo nutraukimas Lietuvoje“ 

 

2021 m. kovo 10 d. Vilniaus Moterų namų direktorės Lilijos Henrikos Vasiliauskės interviu 

portalui LRT.lt 

Siekia medikamentinio aborto įteisinimo ir įspėja – dabar moterys naudojasi juodąja rinka  

 

2021 m. kovo 12 d. Vilniaus Moterų namų direktorės Lilijos Henrikos Vasiliauskės interviu 

portalui lsveikata.lt 

Dokumentas, perskėlęs Lietuvą  

 

2021 m. balandžio 12 d. Vilniaus Moterų namų direktorės Lilijos Henrikos Vasiliauskės 

interviu LRT televizijai  

LRT ieško sprendimų. Smurtas artimoje aplinkoje: kaip su tuo kovojama Lietuvoje ir ką kitaip 

daro užsienio valstybės?  

 

2021 m. balandžio 23 d. parengtas bei Socialinės apsaugos ir darbo ministrei Monikai 

Navickienei išsiųstas VMN kreipimasis dėl RRF lėšų panaudojimo faktinės moterų padėties 

gerinimui. 

 

2021 m. balandžio 28 d. įvyko Seimo Pirmininkės Viktorijos Čmilytės-Nielsen susitikimas su 

Vilniaus moterų namų vadove Lilija Henrika Vasiliauske ir kitomis asociacijos narėmis. 

Aptartas SADM planuojamas specializuotos kompleksinės pagalbos centrų akreditavimo 

procesas, sutinkamai su rengiama nauja ASAAĮ redakcija. Susitikimo metu VMN pristatė 

siūlymą steigti metodinį centrą NVO pagrindu ir pasitelkti NVO ekspertus, parengiant 

akreditavimo programą, jos turinį ir organizacinius aspektus. Seimo pirmininkė įvertino šį 

pasiūlymą kaip rimtai svarstytiną, siekiant SKPC teikiamos pagalbos kokybės. 
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2021 m. gegužės 12 d. asociacijos Vilniaus Moterų namai atstovės Zuzanos Vasiliauskaitės 

interviu laidoje Spalvos.  

Vyrų smurtas prieš moteris yra per ilgai nutylėta problema  

 

21 m. gegužės 13 d. parengtas bei LR Ministrams išsiųstas VMN kreipimasis dėl asociacijos 

ekspertiniam vertinimui pateiktų Plėtros programų koregavimo. 

 

2021 m. birželio mėn. Publikuotas Vilniaus Moterų namų direktorės Lilijos Henrikos 

Vasiliauskės interviu žurnalui LŪŽIS Nr. 3. 

 

2021 m. birželio 4 d. parengtas bei LR Seimo pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen, LR 

Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei, LRS Žmogaus teisių pirmininkui Tomui Vytautui 

Raskevičiui, Socialinės apsaugos ir darbo ministrei Monikai Navickienei, vidaus reikalų 

ministrei Agnei Bilotaitei, teisingumo ministrei Evelinai Dobrovolskai išsiųstas VMN 

kreipimasis dėl Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo projekto būtiniausių 

korekcijų laikantis Žmogaus teisių diskurso reikalavimų ir tarptautinių organizacijų 

rekomendacijų ir Lietuvos kaip demokratinės valstybės vertybinių nuostatų. 

 

2021 m. birželio 29, 30 d. Surengti mokymai "Ką kiekvienas specialistas turi žinoti 

susidurdamas su smurtą patyrusiu asmeniu?". 

 

2021 m. liepos 6 d. koalicijos “Moters teisės – visuotinės žmogaus teisės” sudėtyje parengtas 

bei SADM ministrei Monikai Navickienei išsiųstas kreipimasis dėl specializuotos 

kompleksinės pagalbos sistemos plėtros ir pokyčių. 

 

2021 m. liepos 14 d. Vilniaus Moterų namų direktorės Lilijos Henrikos Vasiliauskės interviu 

tiriamosios žurnalistikos centro “Siena” tinklalaidėje #podKęstas 

#podKęstas: šeimų gynėjai, hibridinis karas ir... spiralės!  

 

2021 m. rugpjūčio 10 d. parengtas bei LR Generalinei Prokurorei Nidai Grunskienei išsiųstas 

VMN kreipimasis dėl valstybės kaltinimo smurto prieš moteris/artimoje aplinkoje atvejais 
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Dėl bausmių ir atgrasymo priemonių adekvatumo. 

 

2021 m. rugpjūčio 18 d. parengtas bei LR SADM Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės 

skyriui išsiųstas VMN kreipimasis dėl 2022 metų Nevyriausybinių organizacijų projektų, 

skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir smurtinio elgesio keitimui, atrankos konkurso 

organizavimo nuostatų rengimo. 

 

2021 m. rugpjūčio 24 d. Vilniaus Moterų namų direktorės Lilijos Henrikos Vasiliauskės 

interviu radijo laidoje Aklas pasimatymas 

Aklas pasimatymas S07E32 | Lilija Henrika Vasiliauskė apie moterų teises  

 

2021 m. rugsėjo 8 d. Vilniaus Moterų namų inicijuotas neformalios NVO koalicijos Moters 

teisės – visuotinės žmogaus teisės nuotolinis susitikimas su SADM ministre Monika 

Navickiene. Aptarta SKPC tinklo plėtra ir Metodinio centro steigimo klausimas, sprendžiant 

organizacijų, siekiančių vykdyti SKPC funkcijas, akreditavimą. Akreditavimus planuojama 

pradėti nuo 2022 metų antros pusės. 

 

2021 m. rugsėjo 16 d. Vilniaus Moterų namų direktorės Lilijos Henrikos Vasiliauskės interviu 

Gold FM radijui Moterų žmogaus teisių tema 

Tūkstančius metų atlaikiusi stiprybė  

 

2021 m. spalio 20 d. parengti bei Socialinės apsaugos ir darbo ministrei Monikai Navickienei 

išsiųsti VMN kreipimaisi dėl kolizijos tarp LR Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje 

įstatymo, Vaiko teisių apsaugos pagrindų ir socialinių paslaugų įstatymo pašalinimo ir dėl LR 

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo nuostatų keitimo sutinkamai su Moterų žmogaus 

teisių apsaugos ir įtvirtinimo reikalavimais bei dėl Metodinio centro steigimo. 

 

2021 m. spalio 20 d. parengti bei Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos 

direktorei Ilmai Skuodienei išsiųsti VMN kreipimaisi dėl LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų 

įstatymo nuostatų keitimo sutinkamai su Moterų žmogaus teisių apsaugos ir įtvirtinimo 

reikalavimais ir dėl kolizijos tarp LR LR Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo, 

Vaiko teisių apsaugos pagrindų ir socialinių paslaugų įstatymo pašalinimo. 

Kopija tikra, turi prima facie galią

9/26



 

2021 m. lapkričio 14 d. Vilniaus moterų namų psichologės Evelinos Dirmotaitės interviu 

“Lietuvos ryto” televizijos laidai “Negaliu tylėti”  

Negaliu tylėti (https://tv.lrytas.lt/laidos/negaliu-tyleti/2021/11/14/news/-negaliu-tyleti-2021-

11-14-21393258/ ) 

 

2021 m. lapkričio 15 d. Vilniaus Moterų namų direktorės Lilijos Henrikos Vasiliauskės 

susitikimas su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktore Ilma 

Skuodiene. Aptarti Vilniaus miesto vaiko teisių skyriaus veiksmai VMN klienčių atžvilgiu. 

Pristatyti moterų skundai, prašant spręsti susikaupusias problemas vaiko teisių apsaugos 

sistemoje, šalinant prieštaravimus tarp valstybės įsipareigojimo ginti smurtą ir prievartą 

artimoje aplinkoje patiriančias moteris jų namuose, remiantis LR ASAAĮ ir vaiko teisių 

pagrindų įstatymo įgyvendinimo praktikų, kurias moterys įvardija kaip institucinį smurtą prieš 

jas ir jų vaikus. 

 

2021 m. lapkričio 21 d. Vilniaus Moterų namų direktorės Lilijos Henrikos Vasiliauskės 

interviu institucinio smurto tema 

„Jei muša - nemyli“: tyrimas atskleidė sisteminį ir institucinį smurtą prieš moteris  

 

2021 m. lapkričio 26 d. Vilniaus Moterų namų direktorės Lilijos Henrikos Vasiliauskės 

interviu laidai “Delfi rytas”  Moterų žmogaus teisių Lietuvoje tema 

  

2021 m. lapkričio 29 d. LR Seime įvyko asociacijos Vilniaus Moterų namai ir LR Seimo 

Žmogaus teisių komiteto surengta konferencija “Moterų žmogaus teisės Lietuvoje 2021”. 

Konferencijoje dalyvavo bei pranešimus skaitė Vilniaus Moterų namų direktorė Lilija Henrika 

Vasiliauskė, Vilniaus Moterų namų psichologė Evelina Dirmotaitė bei Vilniaus Moterų namų 

atstovė Zuzana Vasiliauskaitė. Konferenciją globoja LR Seimo Žmogaus teisių komiteto 

pirmininkas Tomas Vytautas Raskevičius, moderavo pirmininko pavadutojas Andrius 

Navickas. Priimtas kreipimasis dėl moterų žmogaus teisių padėties gerinimo ir naujosios 

ASAAĮ redakcijos tobulinimo. 

Konferencija “Moterų žmogaus teisės Lietuvoje 2021”  
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2021 m. lapkričio 29 d. Vilniaus Moterų namų direktorės Lilijos Henrikos Vasiliauskės 

interviu tv3.lt portalui 

Tiki, kad Stambulo konvencija Lietuvoje bus: padėtų gelbėti moteris nuo smurto šeimoje  

 

2021 m. lapkričio 29 d. publikuotas Vilniaus Moterų namų direktorės Lilijos Henrikos 

Vasiliauskės interviu lrytas.lt portale 

Smurto prieš moteris mastams toliau keliant nerimą – specialistės verdiktas  

 

2021 m. lapkričio 29 d. Vilniaus Moterų namų direktorės Lilijos Henrikos Vasiliauskės 

interviu 

Žmogaus teisių gynėjai Seime vėl ragina ratifikuoti Stambulo konvenciją  

 

2021 m. gruodžio 1 d. Vilniaus Moterų namų direktorė Lilija Henrika Vasiliauskė dalyvavo 

diskusijoje  Lietuva Kalba. Tūkstančiai žmonių artimoje aplinkoje kasmet patiria smurtą – kaip 

ištrūkti iš šių gniaužtų?  

 

2021 m. gruodžio 6 d. publikuotas Vilniaus Moterų namų direktorės Lilijos Henrikos 

Vasiliauskės interviu 

 Vilniaus moterų namų vadovė: jei spyrio į galvą už tai, kad moteris atsisakė tenkinti partnerio 

poreikius, prokuroras nelaiko nusikaltimu, apie ką kalbame?  

 

2022 metais planuojamos asociacijos VMN veiklos:  

  

• Tęstinis SKPC funkcijų vykdymas ir specializuotos pagalbos smurtą ir prievartą 

patiriantiems asmenims Vilniaus miesto gyventojams teikimas.   

Rezultatas: suteikta nukentėjusių nuo smurto artimoje aplinkoje asmenų poreikius ir lūkesčius 

atitinkanti specializuota kompleksinė pagalba, kaip ji apibrėžta LR Apsaugos nuo smurto 

artimoje aplinkoje įstatyme ir Specializuotos pagalbos centrų veiklos apraše.  

• Prevencinė veikla  
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WAVE kampanijos Step up! Stabdykime smurtą prieš moteris! Ratifikuokime Stambulo 

konvenciją! vykdymas.   

Rezultatas: Rengiamos gatvės akcijos. 

Aktyvus įsitraukimas į tarptautinės kampanijos 16 aktyvizmo dienų prieš smurtą prieš moteris 

vykdymą; Paskatinta smurto artimoje aplinkoje prevencija ir geresnis vyrų smurto prieš moteris 

struktūrinių priežasčių, dinamikos ir pasekmių supratimas visuomenėje ir profesinėse grupėse.  

• Tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimas.   

Rezultatas: sustiprintas bendradarbiavimas tarp trijų pagrindinių ASAAĮ įgyvendinimo 

subjektų – Policija, SPC, VTAĮT.   

• Kvalifikacijos kėlimas ir konsultavimo įgūdžių tobulinimas  

Veiklos: mokymai, supervizijos, perdegimo sindromo prevencijai skirti renginiai SPC 

konsultantams ir savanoriams.  

Rezultatas: užtikrinama SKPC teikiamos pagalbos kokybė, SPC konsultantų gerovė ir 

sumažinta netiesioginio traumavimo rizika, dirbant su psichologinę traumą patyrusiais 

asmenimis.  

• Patariamoji konsultacinė veikla  

Veiklos: moterų žmogaus teisių gynimas, vykdant aktyvią valstybės institucijų darbo stebėseną 

(monitoringas); reagavimas į politikos pokyčius; bendradarbiavimas su žiniasklaida viešinant 

iškylančias problemas ir siūlant diskursyvius sprendimo būdus; Aktyvus dalyvavimas ASAAĮ 

tobulinime. 

• Savanorių konsultančių rengimas darbui Vilniaus miesto Specializuotos 

kompleksinės pagalbos centre; naujos savanorių grupės rengimas 

Rezultatas: žmogiškųjų išteklių plėtra ir informacijos sklaida visuomenėje moterų žmogaus 

teisių klausimais, pilietiškumo ugdymas ir aktyvaus įsitraukimas į visuomenei svarbių 

problemų sprendimą.  

• 2021-12-15 įregistravus skėtinę organizaciją asociaciją “Moters teisės – 

visuotinės žmogaus teisės”, planuojamas aktyvus dalyvavimas jos veikloje, 

koordinuojant jos veiklas ir kartu dalyvaujant advokacijos procesuose. 

  

Kopija tikra, turi prima facie galią

12/26



Asociacijos Vilniaus Moterų namai prezidentė 

Lilija Henrika Vasiliauskė 
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ASOCIACIJA 

VILNIAUS MOTERŲ NAMAI  
 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

PRIE 2021 METŲ GRUODŽIO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

Asociacija „Vilniaus moterų namai“ “ ( toliau – Įstaiga) yra ribotos civilinės atsakomybės 

viešasis ne pelno siekiantis juridinis asmuo, įregistruotas 1993 m. kovo 25 d. Įstaigos kodas – 

193144736. 2004 m. liepos 1 d. suteiktas paramos gavėjo statusas. 

Pagrindiniai tikslai - teikti socialines paslaugas, atstovaujant smurtą ir prievartą patiriančias 

moteris siekiant jų pilietinių teisių įtvirtinimo. Vykdydama savo veiklos pagrindinius tikslus įstaiga 

dalyvauja iš valstybės biudžeto finansuojamoje specializuotos pagalbos centrų programoje 

įgyvendinant šeimos gerovės ir vaiko teisių apsaugos politiką užtikrinant specializuotos kompleksinės 

pagalbos teikimą smurtą patyrusiems asmenims. 

Įstaigos buveinė registruota adresu Pilies g. 36-10, Vilnius. 

Asociacijos narių skaičius 2021 m. gruodžio 31 d. – 9 nariai. Asociacijos steigėjų skaičius – 3 

steigėjai. 

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 

2020 m. gruodžio 31d. įstaigoje dirbo 1 darbuotojai. 2021 m. gruodžio 31d. įstaigoje dirbo 2 

darbuotojai. 

Finansinėse ataskaitose sumos pateiktos eurais (EUR). 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

 Įstaiga vykdo veiklą, tvarko apskaitą ir rengia finansinę atskaitomybę, vadovaudamasi Lietuvos 

Respublikos asociacijų įstatymu, pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų 

buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklėmis (2004 m. 

lapkričio 22 d. finansų ministro įsakymas Nr. 1K-372) ir kitais galiojančiais norminiais aktais.  

Finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis visais bendraisiais apskaitos principais. 

Inventorizacija atliekama vadovaujantis LR Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 

patvirtintoje Inventorizacijos tvarkoje išdėstytais reikalavimais. Pagrindinis inventorizacijos tikslas 

yra patikrinti, ar buhalteriniuose dokumentuose įrašyti apskaitos duomenys atitinka faktinius 

duomenis. Įstaigos direktorė įsakymu paskiria inventorizavimo komisiją, paveda jai laiku ir tinkamai 
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atlikti inventorizaciją. Už inventorizavimo aprašuose įrašytus duomenis atsako komisija, juos 

pasirašiusi. Įstaigos direktorė atsako už teisingus inventorizacijos rezultatus. 

 

Nematerialusis turtas 

Nematerialiajam turtui priskiriamas identifikuojamas nepiniginis turtas, neturintis materialios 

formos, kuriuo disponuojama ir kurį naudojant tikimasi gauti tiesioginės ir netiesioginės ekonominės 

naudos. Nematerialiuoju turtu pripažįstamas toks turtas, jeigu pagrįstai tikimasi ateityje gauti iš turto 

ekonominės naudos; turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina gali būti patikimai įvertinta ir atskirta nuo kito 

turto vertės; galima tuo turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis kitiems. 

Įsigijimo metu nematerialus turtas registruojamas įsigijimo savikaina be PVM, o PVM 

priskiriamas to laikotarpio sąnaudoms. Balanse jis parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš 

įsigijimo savikainos atimant sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimo sumą. 

Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Amortizacijos sąnaudos 

priskiriamos veiklos sąnaudoms. 

Nematerialaus turto naudingas tarnavimo laikas nustatomas remiantis LR Pelno mokesčio įstatymo 

(2001 m. gruodžio 20 d. Nr. IX-675) 1 priedėliu. 

Nematerialaus turto įvertinimo būdai ir metodai nustatyti reglamentuojančioje įstaigos 

apskaitos politikos tvarkoje. 

Nematerialiojo turto eksploatavimo ir kitos vėlesnės išlaidos priskiriamos to ataskaitinio 

laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos sąnaudoms. 

Nematerialiojo turto vertės sumažėjimo, turto nurašymo nuostoliai priskiriami veiklos sąnaudoms. 

 

Ilgalaikis materialusis turtas  

Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kurį įstaiga valdo ir kontroliuoja, iš kurio tikimasi 

gauti ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais, kuris bus naudojamas ilgiau nei vienerius metus, kurio 

įsigijimo savikainą galima patikimai nustatyti ir kurio vertė didesnė už nustatytą minimalią tos grupės turto 

vertę, t.y. daugiau nei 300 eurų. Ši riba nustatyta vienoda visoms turto grupėms. 

Taikant įsigijimo savikainos būdą ilgalaikis materialus turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo 

savikaina be PVM, o PVM priskiriamas to laikotarpio sąnaudoms. Finansinėje atskaitomybėje ilgalaikis 

materialus turtas parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir jo vertės sumažėjimą ir 

pridėjus vertės sumažėjimo atstatymą. 

Įstaigos ilgalaikio materialiojo turto vertė mažinama tada, kai balansinė turto vertė tampa 

reikšmingai didesnė už jo atsiperkamąją vertę. 
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Nuostolis dėl turto vertės sumažėjimo turi būti pripažįstamas veiklos sąnaudomis veiklos rezultatų 

ataskaitoje nedelsiant. 

Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu metodu. 

Nusidėvėjimo sąnaudos priskiriamos įstaigos veiklos sąnaudoms. 

Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai turtas pradėtas eksploatuoti. 

Nusidėvėjimo suma pripažįstama sąnaudomis kiekvieną ataskaitinį laikotarpį, išskyrus atvejus, kai 

nusidėvėjimo sąnaudos įtraukiamos į kito turto pasigaminimo savikainą. 

Ilgalaikio materialaus turto naudingas tarnavimo laikas nustatomas remiantis LR Pelno mokesčio 

įstatymo (2001 m. gruodžio 20 d. Nr. IX-675) 1 priedėliu. 

Ilgalaikio materialaus turto įvertinimo būdai ir metodai nustatyti reglamentuojančioje įstaigos 

apskaitos politikos tvarkoje. 

Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo 

jos buvo patirtos veiklos sąnaudoms. 

Kai įstaigoje apskaitomas ilgalaikis materialusis turtas nebeatitinka turto priskyrimo ilgalaikiam 

materialiajam turtui požymių, arba jis yra perleidžiamas, šis turtas nurašomas. 

Ilgalaikio materialaus turto nurašymo rezultatas pripažįstamas ataskaitinio laikotarpio pelnu arba 

nuostoliu. 

 

Atsargos 

Sudarant metinę finansinę atskaitomybę, atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina. 

Nereikšmingos, su atsargų įsigijimu tiesiogiai susijusios išlaidos, pripažįstamos sąnaudomis tą 

laikotarpį, kai buvo patirtos. Į atsargų įsigijimo savikainą įskaitomas atsargų pirkimo PVM. 

 

Gautinos sumos 

Gautinos sumos balanse parodomos grynąja verte, atėmus įvertintas neatgautinas sumas. 

 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

Piniginiam turtui priskiriami visi Įstaigos kasoje ir banko atsiskaitomosiose sąskaitose turimi 

pinigai. Pinigai apskaitomi nominalia verte. 

 

Užsienio valiuta 

Operacijos užsienio valiuta apskaitytos pagal oficialius valiutų kursus, galiojančius keitimo 

dieną. Likučiai yra perskaičiuojami pagal galiojančius oficialius valiutų keitimo kursus paskutinę 
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finansinių metų dieną. Gautas pelnas arba nuostolis iš valiutų kursų perskaičiavimo veiklos rezultatų 

ataskaitoje parodomas kaip finansinės veiklos pajamos arba sąnaudos. 

   

Finansavimo apskaita 

 Įstaigos finansavimo būdus sudaro dotacijos, tiksliniai įnašai (finansavimo sumos iš valstybės 

biudžeto, kiti tiksliniai įnašai), nario mokesčiai ir kiti būdai. 

 Dotacija įtraukiama į apskaitą gavus neatlygintinai ilgalaikio turto arba įsigijus jo iš programai 

skirtų pinigų. Dotacija pripažįstama ir rodoma balanse, kai ji naudojama tiems tikslams, kurie 

nustatyti įstaigos įstatuose ir gaunama neatlygintinai ilgalaikiu turtu arba įsigyjama jo iš programai 

(paramai) skirtų pinigų. Dotacijos apskaita tvarkoma kaupimo principu. Dotacija pripažįstama 

panaudota, kai neatlygintinai gautas ir įsigytas iš tikslinio finansavimo lėšų turtas nudėvimas. Balanse 

rodoma nepanaudota dotacijos dalis. Informaciją pagal dotacijos davėjus, gauto turto grupes yra 

kaupiama. 

 Tiksliniams įnašams priskiriama iš valstybės arba savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos, 

Lietuvos ir užsienio paramos fondų, juridinių ir fizinių asmenų teikiama parama griežtai apibrėžtiems 

tikslams įgyvendinti. Tiksliniai įnašai pripažįstami ir rodomi apskaitoje, jeigu įnašų gavėjas pagal 

savo įstatuose numatytą veiklos pobūdį atitinka teikiamos paramos sąlygas ir yra dokumentais 

patvirtintų sprendimų ir kitų įrodymų, kad įnašai bus gauti. Tokie įnašai registruojami apskaitoje kaip 

gautini. Kitu atveju tiksliniai įnašai apskaitoje registruojami po jų faktiško gavimo kaip gauti tiksliniai 

įnašai. Tiksliniai įnašai pripažįstami panaudotais tiek, kiek patirtų sąnaudų pripažinta 

kompensuotomis. Panaudojus tikslinių įnašų lėšas ilgalaikiam turtui įsigyti, keičiasi tik finansavimo 

straipsnis: didėja dotacija, mažėja tikslinis finansavimas. 

Nario mokesčiai renkami ir naudojami ūkio subjekto visuotinio narių susirinkimo arba 

įstatuose nustatyta tvarka. Kadangi įstatai nustato nario mokesčių mokėjimą ir tikimasi, kad per 

įstatuose nustatytą laikotarpį jie bus sumokėti, atsiradus prievolei nariams mokėti nario mokestį, ši 

ūkinė operacija į apskaitą įtraukiama kaip gautini nario mokesčiai, o sumokėjus nario mokestį 

apskaitoje rodomi gauti nario mokesčiai. Jeigu nesitikima surinkti nario mokesčių, į apskaitą jie gali 

būti įtraukiami tik juos gavus ir gautini nario mokesčiai apskaitoje nerodomi. Nario mokesčiai 

pripažįstami panaudotais tiek, kiek patirtų sąnaudų pripažinta kompensuotomis. 

Kiti finansavimo būdai - prekių teikimas, kai davėjas nustato jų panaudojimo tikslą, aukų 

skyrimas ar kita parama, kai davėjas nenurodo jų konkretaus panaudojimo tikslo. Parama, gauta 

nurodžius arba nenurodžius jos tikslo, pripažįstama panaudota tiek, kiek patirtų sąnaudų pripažinta 

kompensuotomis. Parama, gauta prekėmis, įvertinama tikrąja verte ir registruojama apskaitoje kaip 
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atsargos. Tokia parama pripažįstama panaudota (sąnaudos pripažįstamos kompensuotomis) tą 

ataskaitinį laikotarpį, kurį gautos atsargos sunaudojamos. Paslaugomis (tarp jų ir savanorių darbu) 

gautos paramos vertė įvertinama suma, kurią reiktų sumokėti, jei tos paslaugos būtų perkamos, ir rodoma 

aiškinamajame rašte. Paslaugomis arba savanorių darbu gauta parama finansavimu nepripažįstama. 

  

Įsipareigojimai 

Įsipareigojimai pripažįstami įstaigos apskaitoje, ir atvaizduojami balanse, kai įstaiga įgyja prievoles, 

kurios turės būti įvykdytos. Planuojami sandoriai, suteiktos garantijos įsipareigojimais nepripažįstami. 

Įsipareigojimai įvertinami tikrąja verte. Palūkanos, pelnas ar nuostoliai susiję su įsipareigojimais, 

pripažįstami ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis ar pajamomis. 

 

Įstaigos tipinė veikla 

Apskaitoje sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais. Sąnaudos 

pripažįstamos tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant 

į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudos įvertinamos tikrąja verte. Sąnaudomis pripažįstama tik ta 

ankstesniųjų ir ataskaitinio laikotarpių išlaidų dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms 

pajamoms. Išlaidos, kurios nesusijusios su ataskaitinio laikotarpio pajamų uždirbimu, bet skirtos 

pajamoms uždirbti būsimaisiais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir pateikiamos finansinėje 

atskaitomybėje kaip turtas. Turto dalis, skirta pajamoms uždirbti būsimaisiais laikotarpiais, turi būti 

priskirta sąnaudoms nurodytaisiais laikotarpiais. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų 

išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos ateinančiais laikotarpiais 

neduos pajamų, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. 

 

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

 

1 pastaba. Nematerialusis turtas (EUR) 

Rodikliai 
Plėtros 
darbai 

Prestižas 
Patentai, 

licencijos ir 

pan. 

Programinė 
įranga 

Kitas 

nematerialusis 

turtas 

Iš viso 

Likutinė vertė praėjusių finansinių metų 
pabaigoje 

   0,29  0,29 

a) Ilgalaikis nematerialusis turtas 

Įsigijimo savikaina 

Praėjusių finansinių metų pabaigoje 

Finansinių metų pokyčiai: 
-turto įsigijimas 
-kitiems asmenims perleistas ir nurašytas 
turtas (-) 

-perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-) 

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Finansinių metų pabaigoje       

b) Amortizacija 

Praėjusių finansinių metų pabaigoje 
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Finansinių metų pokyčiai: 
-finansinių metų amortizacija 

-atstatantys įrašai (-) 
-kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto 
amortizacija (-) 

-perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-) 

 

 

 

 

 

 

Finansinių metų pabaigoje       

c) Vertės sumažėjimas 
Praėjusių finansinių metų pabaigoje 

Finansinių metų pokyčiai: 
-finansinių metų vertės sumažėjimas 
-atstatantys įrašai (-) 
-kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto 

(-) 

-perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-) 

      

Finansinių metų pabaigoje       

e) Likutinė vertė finansinių metų 
pabaigoje (a)-(b)-(c) 

   
0,29  0,29 

 

2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas (EUR) 

Rodikliai Žemė 
Pastatai ir 

stati-niai 

Mašinos ir 

įrengimai 

Transporto 

priemonės 

Kita įranga, 
prietaisai, 

įrankiai ir 
įrenginiai 

Nebaigta 

statyba 

Kitas 

mate-

rialusis 

turtas 

Likutinė vertė praėjusių finansinių metų 
pabaigoje 

 
   1472,05 

 
587,29 

a) Įsigijimo savikaina 

Praėjusių finansinių metų pabaigoje 

Finansinių metų pokyčiai: 
-turto įsigijimas 
-perleistas ir nurašytas turtas (-) 
-perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-) 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

Finansinių metų pabaigoje        

b) Perkainojimas 

Praėjusių finansinių metų pabaigoje 

Finansinių metų pokyčiai: 
-vertės padidėjimas (sumažėjimas) +/(-) 
-kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-) 
-perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-) 

       

Finansinių metų pabaigoje        

c) Nusidėvėjimas 
Praėjusių finansinių metų pabaigoje 

Finansinių metų pokyčiai: 
-finansinių metų nusidėvėjimas 
-atstatantys įrašai (-) 
-kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto 
nusidėvėjimas (-) 
-perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-) 

     

 

 

1138,95 

  

 

 

137,16 

Finansinių metų pabaigoje        

d) Vertės sumažėjimas 
Praėjusių finansinių metų pabaigoje 

Finansinių metų pokyčiai: 
-finansinių metų vertės sumažėjimas 
-atstatantys įrašai (-) 
-kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-) 
-perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-) 

       

Finansinių metų pabaigoje        

e) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje 
(a)+(b)-(c)-(d) 

 

   333,10 

 
450,13 

 

 

Kitą materialų ilgalaikį turtą sudaro biuro baldai, kurio likutinė vertė 2021 12 31  sudaro 

450,13 EUR. 

Taip pat įstaigoje vis dar naudojamas nudėvėtas ilgalaikis materialusis turtas, kurio balansinė 
vertė yra 0 eurų. Tokio turto vykdoma vienetinė apskaita. Turto sąrašas pagal inventorizacijos aktą 
yra: 

 

 
Turto pavadinimas Vnt. 

Patalpos 1 vnt. 

Kompiuteris 11 vnt. 
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Telefono aparatas 4 vnt. 

Spausdintuvas 3 vnt. 

Stalinis šviestuvas 9 vnt. 

Šviestuvas 2 vnt. 

Spintelė 8 vnt. 

Kėdė 22 vnt. 

Šaldytuvas 1 vnt. 

El. vyryklė 1 vnt. 

Žurnalinis staliukas 2 vnt. 

Virtuvės baldų komplektas 1 vnt. 

 

Įstaiga veiklai vykdyti be nuosavų patalpų naudojasi patalpas adresu Pilies g. 10, Vilnius. 

Patalpomis naudojamasi be teisės jas subnuomoti, ar kitaip iš jų gauti pelno. 

 

3. pastaba. Nebaigtos vykdyti sutartys 

2021 m. nebaigtų vykdyti sutarčių nebuvo. 

 

4. pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos 

2021 m. per vienerius metus kitas gautinų sumų nesusidarė. 
 

5 pastaba. Kitas trumpalaikis turtas 

Kito trumpalaikio turto per 2021 metus neturėjo. 

 

6. pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

Finansinių metų pabaigoje pinigų likutis kasoje – 0,00 EUR, atsiskaitomosiose sąskaitose – 

1684,63 EUR. 

 

7 pastaba. Finansavimas 

Įstaigos finansavimo būdai: 

-dotacija; 

2017 m. ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti pripažinta dotacijos suma 1850,37 EUR 

2018 .m. ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti pripažinta dotacijos suma 1551,51 EUR 

2019 m. ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti pripažinta dotacijos suma 1544,40 EUR 

 

Dotacija pripažįstama panaudota, kai neatlygintinai gautas ir įsigytas iš tikslinio finansavimo 

lėšų turtas nudėvimas. Balanse rodoma nepanaudota dotacijos dalis. 

2021 12 31 likutinė dotacijos vertė sudarė 709,00 EUR. 
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- tiksliniai įnašai; 

Tiksliniams įnašams priskiriama projektų įgyvendinimui skiriamas finansavimas. Per 2021 

metus gauta: 

 

 

Finansavimas 

Praėjusių finansinių metų 
pabaigoje Gauta Panaudota Finansinių metų pabaigoje 

     

Tiksliniai įnašai-pinigais -    

-iš valstybės biudžeto  76661,80 76661,80  

-kitas finansavimas 

Kitą finansavimą sudaro gaunama parama iš fizinių ir juridinių asmenų ir panaudojama 

įstaigos tiesioginiams tikslams įgyvendinti. 

 

Finansavimas 

Praėjusių finansinių metų 
pabaigoje Gauta Panaudota Finansinių metų pabaigoje 

Kitas finansavimas: -   - 

-Parama iš juridinių asmenų 860 6765 7608 18 

-Parama iš fizinių asmenų 2034 5931 7965  

-Subsidija  1000 1000  
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8 pastaba. Įsipareigojimų būklė 

 

Skolos tiekėjams: 

2021 m. skolų tiekėjams nesusidarė. 

 

9 pastaba. Veiklos rezultatai 

Pajamos, iš viso: 95273,56 

Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes, iš jų: 1373,30 

-už suteiktas konsultacijų paslaugas 1373,30 

Finansavimo pajamos gautos iš valstybės biudžeto, iš jų:  76661,80 

  
Kitas finansavimas: 16573,11 

parama 15573,11 

Subsidija 1000,00 

Kitos pajamos: 665,35 

pajamos gautos iš atvirukų 665,35 

    

Sąnaudos, iš viso: 95273,56 

Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina 0,00 

-su paslaugų teikimu susijusios sąnaudos 0,00 

Patalpų išlaikymo sąnaudos, iš jų: 694,12 

-patalpų komunalinių mokesčių sąnaudos 694,12 

Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas: 308,17 

Kitos veiklos sąnaudos, iš jų: 94271,27 

banko mokesčių sąnaudos 190,74 

komandiruočių sąnaudos 1293,00 

neleidžiamų atskaitymų sąnaudos  

kitos bendrosios sąnaudos 19152,63 

projektų sąnaudos 73634,90 

  

Veiklos rezultatas 0,00 
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10 pastaba. Įstaigos vadovui išmokėtos sumos per metus

Įstaigos vadovas – Lilija Vasiliauskienė. Per 2021 m. vadovui išmokėtos sumos:

-pagal darbo sutartį       13873 EUR įskaitant mokesčius

-pagal kitas sutartis      10905 EUR

Direktorė Lilija Vasiliauskienė

Apskaitą tvarkyti įgaliotas asmuo

UAB „Apskaitos biuras“ (300622247)

Direktorė Vilma Šturlytė
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