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DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS PASLAUGŲ ŪKIS 
Įm. Kodas 152158248, Veisiejų g. 17, Druskininkai 

 
 

FINANSINIŲ ATASKAITŲ 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS  

 
2020 M. GRUODŽIO 31 D. 

 
Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis (toliau – Paslaugų ūkis) yra Druskininkų 

savivaldybės biudžetinė įstaiga,  išlaikoma Savivaldybės biudžeto lėšomis. Įstaiga įsteigta 2001 
m. kovo 12 d. tarybos 2001-02-28 sprendimu Nr. 280 ,,Dėl biudžetinės įstaigos Druskininkų 
savivaldybės paslaugų ūkio“. Įmonė įregistruota Veisiejų g. 17, įmonės administracija įsikūrusi 
Veisiejų g.17, Druskininkai. Keičiantis norminiams aktams 2004 m. gruodžio 17 d. išduotas 
Juridinių asmenų registro registravimo pažymėjimas kodu 152158248. 

Paslaugų  ūkis teikia gyventojams bei įmonėms mokamas paslaugas pagal savivaldybės 
tarybos  patvirtintas kainas; organizuoja viešuosius darbus, kurių dėka palaikoma švara ir tvarka 
Druskininkų savivaldybės teritorijoje; dalyvauja įgyvendinant gaisrų gesinimo prevencijos 
programas; dalyvauja vykdant  Maisto iš intervencinių atsargų teikimo labiausia nepasiturintiems 
gyventojams Bendrijoje programoje; prižiūri ir tvarko Druskininkų mieste ir seniūnijose esančias 
kapines; organizuoja Druskininkų savivaldybės Tarybos pavedimu patikėtų Druskininkų 
savivaldybės pastatų, pripažintų nereikalingais arba netinkamais naudoti ar pripažinto 
bešeimininkiu turto, likvidavimą bei liekamųjų medžiagų išsaugojimą. 

Paslaugų  ūkiui priklauso Leipalingio ugniagesių komanda, kuri įsikūrusi Alėjos g. 29, 
Leipalingyje, taip pat miesto viešasis tualetas Vilniaus alėja 9a, Druskininkų mieste esančios 
kapinės, taip pat Gerdašių ir Leipalingio kapinės. Įmonė turi stalių dirbtuves, esančias Verpėjų 
22, Viečiūnuose, kuriose gamina sūpuokles, dekoratyvinius suolus ir stalus, staliukus gėlėms, 
smėlio dėžes ir kt., saugo ten esančius garažus ir prižiūri teritoriją. 

Kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų įstaiga neturi. 
Vidutinis darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį –  46. 
Sąlygų ir aplinkybių, kurios gali paveikti tolimesnę veiklą Paslaugų ūkis neturi. 
Neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto įstaiga neturi. 
Reikšmingų įvykių per  2020 metus nebuvo. 
Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti LR piniginiais vienetais- eurais. 

 
II. APSKAITOS POLITIKA 

 
Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio parengtos finansinės ataskaitos atitinka viešojo 

sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau VSAFAS). 
Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdamas 

finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 
įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei apskaitos politika, Druskininkų savivaldybės 
paslaugų ūkio direktoriaus 2017 m. kovo 30 dienos įsakymu Nr. ĮT – 40,  "Dėl Druskininkų 
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savivaldybės paslaugų ūkio direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. ĮT-62 "Dėl įstaigos 
apskaitos vadovo patvirtinimo" pakeitimo". 

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio finansiniai metai sutampa su kalendoriniais 
metais. Tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. 

Visos apskaitos ūkinės operacijos detalizuojamos pagal: valstybės funkciją, programą, 
finansavimo šaltinį, išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnius. 

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio apskaitoje ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai 
registruojami ir finansinės ataskaitos sudaromos taikant kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, 
periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio 
viršenybės prieš formą bendruosius apskaitos principus. 

 
Nematerialusis turtas 

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame  VSAFAS pateiktą sąvoką ir 
nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. 

Nematerialusis turtas pirmo pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo 
savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas 
ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją 
ir nuvertėjimą, jei jis yra. 

Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto 
sąskaitose. 

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą 
turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. 

Nematerialiojo turto nustatyta likvidacinė vertė yra lygi 0. 
Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir 

patvirtinti Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio 2009 m. gruodžio 31 d. direktoriaus įsakymu 
Nr. ĮT – 47, bei patikslintu 2017 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. ĮT-93.  

  
 
Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas: 

Eil. 
Nr. 

Ilgalaikio turto grupės  

Turto 
nusidėvėjimo 

(amortizacijos) 
normatyvai 

(metais) 

1. Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija 3 

2. Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės* 5 

3. Kitas nematerialusis turtas 5 

4. Prestižas 5 

 
Ilgalaikis materialusis turtas 

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka 
ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto 
pripažinimo kriterijus. 
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Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje 
registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, 
išskyrus žemę ir kultūros vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus 
sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. 

Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam 
skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.  

Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto 
naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas 
skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, 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. 

Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas 
ir, jei yra, nuvertėjimas nurašomi. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi atitinkamame veiklos 
rezultatų ataskaitos straipsnyje. 

Materialiojo turto nustatyta likvidacinė vertė yra lygi 0. 
Materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir 

patvirtinti Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio 2009 m. gruodžio 31 d. direktoriaus įsakymu 
Nr. ĮT – 47, bei patikslintu 2017 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. ĮT-93.  

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą 
(tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus: 
 

Eil. 
Nr. 

Ilgalaikio turto grupės 

Turto 
nusidėvėjimo 

(amortizacijos) 
normatyvai 

(metais) 

1. Pastatai 15-100 

2. Infrastruktūros ir kiti statiniai 15-60 

3. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai 20 

4. Mašinos ir įrenginiai 3-10 

5. Transporto priemonės 7-10 

6. Baldai ir biuro įranga 4-10 

7. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 2-20 

 
Atsargos 

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o 
sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja galimo 
realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.  

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, 
Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis taiko atsargų įkainojimo būdą „pirmas į –  pirmas iš“ 
(FIFO) arba konkrečių kainų būdą. 
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Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat 
apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų 
sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija. 

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti 
inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė (arba vertinė) 
apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitos. 
 

Finansinis turtas 

Finansinis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka finansinio turto 
apibrėžimą, pateiktą 17-jame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. 

Finansinis turtas yra skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį. 
 

Gautinos sumos 
Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.  
Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus 

nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos – įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo 
nuostolius. 

 
Finansavimo sumos 

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20- jame VSAFAS „Finansavimo sumos“ 
nustatytus kriterijus. 

Finansavimo sumos – viešojo sektoriaus subjekto iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, 
Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, kitų išteklių 
fondų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas 
turtas, skirtas viešojo sektoriaus subjekto įstatuose nustatytiems tikslams ir programoms 
įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir viešojo sektoriaus subjekto gautus arba gautinus 
pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas viešojo sektoriaus subjekto išlaidoms dengti 
ir paramos būdu gautą turtą. 

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal 
paskirtį skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms 
išlaidoms kompensuoti. 

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos 
finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios 
sąnaudos. 
 

Finansiniai įsipareigojimai 
Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, 

nustatytos įsipareigojimui atsirasti, prisiimti įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu 
finansiniu turtu apibrėžtu 17-ojo VSAFAS nuostatomis. 

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į 
ilgalaikius ir trumpalaikius. 
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Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. 
Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:  

susiję su rinkos kainomis – tikrąja verte;  
iš suteiktų garantijų kilę finansiniai įsipareigojimai – tikrąja verte; 
kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina; 
kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina. 

 

Pajamos 

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo 
pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.  

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kad Druskininkų 
savivaldybės paslaugų ūkis gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai 
įvertinti pajamų sumą ir kai Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis gali patikimai įvertinti su 
pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.  

Pajamomis laikoma tik pačio Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis  gaunama 
ekonominė nauda. 

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį 
laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos paslaugos, atliekami darbai ar parduodamos 
prekės ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.  

Pasibaigus ataskaitiniams metams ir užregistravus visas praėjusių metų operacijas, visos 
pajamų grupės sąskaitos uždaromos. Visos per ataskaitinius metus užregistruotos pajamų sumos 
paskutinę ataskaitinių metų dieną perkeliamos į 31 sąskaitą „Sukauptas perviršis ar deficitas“. 

 

Sąnaudos 

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais 
tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų 
išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai 
susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais 
laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. 

Sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal sąskaitas faktūras ir kitus įsigijimo 
dokumentus, išmokėjimo žiniaraščius pagal kiekvieną gavėją ir įvairius kitus dokumentus. 

Sukauptų atostoginių sąnaudos registruojamos vieną kartą per metus – paskutinę metų 
dieną. 

Sąnaudų grupavimas privalomas pagal sąskaitų plano sąskaitas. Sąnaudos grupuojamos į 
pagrindinės veikos sąnaudas ir kitos veiklos sąnaudos. 

 Užregistravus visas pasibaigusių ataskaitinių metų ūkines operacijas ir ūkinius įvykius 
visos sąnaudų grupės sąskaitos uždaromos. Visų per ataskaitinius metus patirtų sąnaudų sąskaitų 
likučiai pagal paskutinės ataskaitinių metų dienos būklę perkeliami į 31 sąskaitą „Sukauptas 
perviršis ar deficitas“. 
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III. AIŠKINAMOJO  RAŠTO  PASTABOS 
 

1. Nematerialus  turtas 
Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis turi šias nematerialiojo turto grupes: 
Programinė įranga ir jos licencijos  
Kitas nematerialusis turtas 
Nematerialiojo turto vienetų, kuriems būtų taikomas neribotas tarnavimo laikas nėra. 

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo trukmės pagal grupes pateikta Apskaitos politikos 
aprašyme. 

Nematerialiojo turto nurašymų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo. 
Per 2020 m. Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis naujo nematerialaus turto neįsigijo. 
Dėl apskaičiuotos amortizacijos per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto sumažėjo 

86,04 eurais. 
Nenaudojamo nematerialiojo turto įstaigoje nėra.  
Įstaigoje yra nudėvėto, tačiau įstaigoje dar naudojamo turto, kurio vertė 10526,28 eurų. 
Informacija apie Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio turimo nematerialiojo turto 

pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta aiškinamojo rašto priede   P03.  
 

2. Ilgalaikis materialus  turtas 
Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis turi šias materialiojo turto grupes: 
Negyvenamieji pastatai 
Mašinos ir įrengimai 
Transporto  priemonės 
Baldai ir biuro įranga 
Kitas ilgalaikis materialusis turtas 
Ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo trukmės pagal grupes pateikta Apskaitos 

politikos aprašyme. 
 Per 2020 metus buvo įsigyta Ilgalaikio materialiojo turto už 3 264,29 eurus: 2 

krūmapjoves, motorinį pjūklą ir nešiojamą kompiuterį. Per 2020 metus buvo neatlygintinai gauta 
ilgalaikio turto iš Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro, kurio įsigijimo savikaina 
798,60 erų. ir neatlygintinai perduota ilgalaikis turtas Druskininkų švietimo centrui, kurio 
įsigijimo savikaina 2 006,48 eur.. Per 2020 m. buvo nurašyta ilgalaikio materialaus turto už 
1671,99 eurus (sugedę 2 pjūklai ir obliavimo staklės ), kurių likutinė vertė nurašymo dieną buvo 
0,00  eurų. Dėl apskaičiuotos amortizacijos per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto 
sumažėjo 21 094,54 eur. 

Įstaigoje yra nudėvėto, tačiau įstaigoje dar naudojamo turto. Tokio turto pradinė įsigijimo 
vertė 172 358,39 eurų. 

Informacija apie Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio turimo ilgalaikio materialiojo 
turto pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta aiškinamojo rašto priede   P04.  
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3. Atsargos 
Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio atsargų likutis 2020 m. gruodžio 31 dieną yra 

18 696,22 eurų. Atsargų likutį sudaro likę nepanaudotos atsargos (kuras, įvairios smulkios 
medžiagos, skirtos miesto priežiūrai) 18 200,77 eurų bei pagaminta produkcija 495,45 eurų.  

Nenaudojamo ūkinio inventoriaus nėra. 
Informacija apie atsargų vertės pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 

aiškinamojo rašto priede   P08. 
 

4. Išankstiniai apmokėjimai 
Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio išankstinius apmokėjimas 2020 m. gruodžio 31 

d.  sudaro išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už suteiktas paslaugas 1,35 eurų  ir  kitos 
ateinančių laikotarpių sąnaudos (spaudos prenumerata, automobilių draudimas)   1 345,54 eurų. 
Informacija apie Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio išankstinius apmokėjimus pateikta 
aiškinamojo rašto P09 priede. 

 
5. Per vienerius metus gautinos sumos 

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio per vienerius metus gautinas sumas sudaro: 

 gautinos sumos už parduotas prekes, turtą ar paslaugas. Tai dar negauti pinigai už 
suteiktas paslaugas. 2020 m. gruodžio 31 d. ši suma buvo 3963,95 eurų.  

 sukauptos gautinos sumos - tai gautinos sumos iš savivaldybės ar valstybės iždo 
(priskaičiuotas atostogų rezervas ir kreditorinis įsiskolinimas). 2020 m. gruodžio 
31 d. ši suma buvo 75 296, eurų. 

 kitos gautinos sumos – tai išrašytos sąskaitos sąnaudų atstatymui už suvartotą 
vandenį ir elektros energiją 2020 metais. 2020 m. gruodžio 31 d. ši suma buvo 
704,55 eurų. 

Informacija apie Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio per vienerius metus gautinas 
sumas yra pateikta aiškinamojo rašto P10 priede. 

 
6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio pinigų likutis 2020 m. gruodžio 31 d. banko 
sąskaitose: 

 LT03 7300 0100 0222 4988 – 0 eurų; 
 LT97 7300 0100 4141 0229 –  0 eurų; 
 LT55 7300 0100 8699 3031 – 0 eurų; 
 LT63 7300 0101 3378 7530 – 0 eurų. 
Informacija apie Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio pinigus ir pinigų ekvivalentus 

pateikiama aiškinamojo rašto  priede P11. 
 

7. Finansavimo sumos 
Informacija apie Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio finansavimo sumų likučius bei 

pokyčius per 2020 m. pateikta aiškinamojo rašto priede P12. 
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8. Įsipareigojimai 

 
Informacija apie Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio kaip kurias mokėtinas sumas 

2020 m. gruodžio 31 d. pateikta  aiškinamojo rašto priede P17. Kitus trumpalaikius 
įsipareigojimus sudaro: mokėtinas PVM – 112,22 eur. ir mokėtinos darbdavio socialinio 
draudimo įmokos – 373,06 eur. 

 
  

9. Grynasis turtas 
Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio grynojo turto pokyčių ataskaitos sukaupto 

perviršio ar deficito straipsnyje pateikia informaciją apie sukaupto perviršio ar deficito likučius 
ataskaitinio laikotarpio pradžioje bei pabaigoje ir jų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį, taip pat 
lyginamoji praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinė informacija. Informacija apie Druskininkų 
savivaldybės paslaugų ūkio Grynąjį turtą pateikta aiškinamojo rašto priede P18 (Grynojo turto 
pokyčio ataskaitoje). 

 
10. Pagrindinės veiklos kitos  pajamos 

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio pagrindinės veiklos kitas pajamas per ataskaitinį 
laikotarpį sudarė pajamos už suteiktas paslaugas 40 720,56 eurų (pajamos už nekvalifikuotus 
darbus, pervežimus, transporto nuomą, teritorijų priežiūrą ir kt.) 

Pagrindinės veiklos kitos pajamos, palyginus su 2019 m. sumažėjo 10 289,86 eurais. 
Sumažėjo teikiamų paslaugų apimtis dėl 2020 m. buvusio karantino. Informacija apie 
Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio pagrindinės veiklos kitas pajams pateikta aiškinamojo 
rašto  P21 priede. 

 
11.  Pagrindinės  veiklos sąnaudos 

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio pagrindinės veiklos sąnaudos lyginant su 
praėjusiu laikotarpiu padidėjo  6 173,68 eurų. Ryškesni pasikeitimai tarp sąnaudų grupių: 

1. 20 524,92 eurų   padidėjo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Šį 
padidėjimą įtakojo 2019 m. gruodžio 2 d. centralizavus buhalterinę apskaitą, Druskininkų 
savivaldybės paslaugų ūkyje padidėjo finansininkų etatų skaičius, padidėjo ir finansininkų darbo 
užmokestis. Būtina paminėti, kad 2020 m. darbo užmokesčio sąnaudos didėjo ir dėl 2020 m. 
padidintos minimalios algos (nuo 555 eurų iki 607 eurų). 

2.  Per 2020 metus transporto sąnaudos sumažėjo 8 354,80 eurais arba apie 15 procentų. 
Tam įtakos turėjo taip pat ataskaitiniu laikotarpiu buvęs karantinas. 

3. 2020 m. palyginus su 2019 m. 4 903,15 eurų sumažėjo paprastojo remonto ir 
eksploatavimo sąnaudos, nes 2020 m. nebuvo atlikta jokių didesnių remonto darbų (daugiausia 
buvo remontuojami turimas ūkinis inventorius, skirtas miesto tvarkymui (žoliapjovės, motoriniai 
pjūklai)). 

4. Kitų paslaugų sąnaudų padidėjimą įtakojo išaugęs poreikis įsigyti bokštelio nuomos 
paslaugą bei miesto eglės puošimo paslaugą kalėdiniu laikotarpiu. Taip pat nuo 2020 metų 
pradėta naudotis kita paslauga – tentų K. Dineikos parke užkabinimo – nukabinimo paslaugomis. 
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Per 2020 metus šios paslaugos kainavo 6 400 eurų. Informacija apie Druskininkų savivaldybės 
paslaugų ūkio pagrindinės veiklos sąnaudas pateikta aiškinamojo rašto  P02 ir P22 priede. 

Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos -  30,73 eur., tai turto draudimo ir kitos sąnaudos. 
 

12. Nebalansinės sąskaitos 
   Nebalansinėse sąskaitose apskaitomas ūkinis inventorius ir ilgalaikis materialusis  turtas  

gautas pagal panaudos sutartis. 
Paslaugų ūkis per 2020 metus nurašė netinkamo naudoti ūkinio inventoriaus už 9 999,18 

eurų.  
 

 
Direktorė         Birutė Jonušauskienė  
 
Centralizuotos buhalterinės apskaitos 
ir finansų skyriaus vedėja       Loreta Kriščiūnienė 
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