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KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
I. BENDROJI DALIS
Šiaulių rajono savivaldybės administracija yra biudžetinė įstaiga, įstaigos kodas 188726051.
Savivaldybės administracijos adresas: Vilniaus g. 263, 76337, Šiauliai.
Įstaigos steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra Šiaulių rajono savivaldybė.
Savivaldybės atliekamos funkcijos apibrėžtos Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais teisės aktais. Veiklos rūšis: Lietuvos
Respublikos savivaldybių veikla (kodas 75.11.20).
Reikšmingų įvykių, kurie gali turėti įtakos 2021 metų savivaldybės veiklai, nebuvo.
2021 metų savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021
metų gruodžio 31 dienos apskaitos duomenis, sukonsolidavus 45 kontroliuojamų viešojo sektoriaus
subjektų (38 biudžetinių įstaigų, 3 viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų, viešosios įstaigos „Dienos
centras sutrikusio intelekto asmenims“, viešosios įstaigos Šiaulių rajono turizmo ir verslo
informacijos centras, Šiaulių regiono plėtros tarybos ir savivaldybės iždo) finansines ataskaitas. 2021
metais įsteigta Šiaulių r. Kairių jungtinė mokykla (sujungimo būdu reorganizavus Šiaulių r. Kairių
pagrindinę mokyklą, Šiaulių r. Pakapės mokyklą ir Šiaulių r. Šilėnų mokyklą), veiklą baigė Šiaulių r.
Šakynos mokykla (prijungta prie Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos). Vadovaujantis Šiaulių regiono
plėtros tarybos visuotinio dalyvių susirinkimo 2021-06-02 sprendimu Nr. ŠR/VS-7, į Šiaulių rajono
savivaldybės konsoliduotas finansines ataskaitas įtrauktos Šiaulių regiono plėtros tarybos ataskaitos.

Eil.
Nr.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1 lentelė. Šiaulių rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektai 2021-12-31
VSS pavadinimas
Šiaulių rajono savivaldybės iždas
Šiaulių rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos
Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Šiaulių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centras
Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras
Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras
Kuršėnų šeimos namai
Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Šiaulių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centras
Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba
Bendrojo, ikimokyklinio ir neformaliojo ugdymo biudžetinės įstaigos
Šiaulių r. Kuršėnų L. Ivinskio gimnazija
Šiaulių r. Gruzdžių gimnazija
Šiaulių r. Meškuičių gimnazija
Šiaulių r. Kužių mokykla
Šiaulių r. Bazilionų mokykla-daugiafunkcis centras
Šiaulių r. Drąsučių mokykla
Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokykla
Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazija
Šiaulių r. Kairių pagrindinė mokykla (baigė veiklą 2021-08-31)
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
1.
2.
3.
4.
5.

Šiaulių r. Kairių jungtinė mokykla (pradėjo veiklą 2021-09-01)
Šiaulių r. Kuršėnų Daugėlių progimnazija
Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija
Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykla-daugiafunkcis centras
Šiaulių r. Pakapės mokykla (baigė veiklą 2021-08-31)
Šiaulių r. Raudėnų mokykla-daugiafunkcis centras
Šiaulių r. Šakynos mokykla (baigė veiklą 2021-08-31)
Šiaulių r. Šilėnų mokykla (baigė veiklą 2021-08-31)
Šiaulių r. Voveriškių mokykla
Šiaulių r. Gruzdžių lopšelis-darželis „Puriena“
Šiaulių r. Kairių lopšelis-darželis „Spindulėlis“
Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis
Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis „Eglutė“
Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis „Nykštukas“
Šiaulių r. Meškuičių lopšelis-darželis
Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namai
Šiaulių r. Kuršėnų meno mokykla
Šiaulių r. Sporto mokykla
Savivaldybės viešosios įstaigos
Viešoji įstaiga Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorija
Viešoji įstaiga Kuršėnų ligoninė
Viešoji įstaiga Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras
Viešoji įstaiga „Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims“
Viešoji įstaiga Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras
Šiaulių regiono plėtros taryba
Iš viso kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų

45

Šiaulių rajono savivaldybė yra 3 uždarųjų akcinių bendrovių steigėja, viešosios įstaigos Šiaulių
regiono atliekų tvarkymo centro, AB „Šiaulių energija“ ir UAB „Toksika“ dalininkė.
Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinyje (toliau – KFAR) įtrauktas finansinis
turtas, kurį sudaro Savivaldybei priklausantis bendrovių ir įstaigų nuosavas kapitalas.
2 lentelė. Šiaulių rajono savivaldybės kontroliuojami, asocijuoti ir kiti subjektai 2021-12-31
1. Kontroliuojamos uždarosios akcinės bendrovės
1.1.
Kuršėnų komunalinio ūkio UAB
1.2.
UAB „Kuršėnų vandenys“
1.3.
Kuršėnų autobusų parko UAB
2. Asocijuotieji subjektai
2.1.
UAB „Toksika“
2.2.
AB „Šiaulių energija“
3. Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų
3.1.
VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras

KFAR teikiama informacija apie 2021 finansinių metų paskutinės dienos finansinę būklę, ją
įtakojančių finansinių ataskaitų straipsnių pasikeitimus, 2021 metų veiklos rezultatus, grynojo turto
pokyčius, pinigų srautus ir kita informacija.
2021 metais Savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų vidutinis darbuotojų skaičius per
ataskaitinį laikotarpį buvo 2186, iš jų 125 darbuotojai įstaigų, kurios baigė veiklą 2021-08-31.
Savivaldybės švietimo ugdymo įstaigose sumažėjo 58 darbuotojais (dėl švietimo ugdymo įstaigų
tinklo pertvarkos – 10, dėl pedagogų skaičiaus optimizavimo – 17, dėl sargų atleidimo įrengus
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signalizacijas ugdymo įstaigose – 31 darbuotoju), Pirminės sveikatos priežiūros centre sumažėjo 5
darbuotojais, Kuršėnų ligoninėje – 3 darbuotojais, Kultūros įstaigų vidutinis darbuotojų skaičius
padidėjo 9, Šiaulių regiono plėtros tarybos vidutinis darbuotojų skaičius 5.
II. APSKAITOS POLITIKA
Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas
2021 metų Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
Savivaldybės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
Šis ataskaitų rinkinys parengtas ūkinių operacijų ir įvykių apskaitai taikant kaupimo principą
bei vienodus apskaitos metodus, sudarytas tūkstančiais eurų su dviem ženklais po kablelio.
Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys parengtas Viešojo sektoriaus
apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS) ir teikiamas Lietuvos
Respublikos finansų ministerijai finansų ministro nustatytais terminais.
Vadovaujantis Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo
metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr.
1K-152, 51 punktu Šiaulių rajono savivaldybės KFAR apskaičiuotas reikšmingumo kriterijus sudaro
167909 Eur (0,1 procentas viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotojo turto).
Apskaitos politikos pagrindinės nuostatos pateiktos KFAR lentelėje „Apskaitos politika“.
Nematerialusis turtas
Nematerialiojo turto apskaitos reikalavimai nustatyti 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis
turtas“, nematerialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir taisyklės – 22-ajame
VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.
3 lentelė. Nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

Turto grupės
Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija
Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės*
Kitas nematerialusis turtas
Prestižas

Turto nusidėvėjimo (amortizacijos)
normatyvai (metais)
2
2
5
5

* Jeigu patentai, išradimai, licencijos ar kitos teisės yra įsigyti konkrečiam laikotarpiui, tokio laikotarpio
trukmė laikoma naudingo tarnavimo laiku ir juo remiantis skaičiuojama amortizacija. Šiuo atveju lentelėje
nurodyti amortizacijos normatyvai netaikomi.

Šiaulių rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektai nematerialiojo ir materialiojo ilgalaikio
turto nusidėvėjimą skaičiuoja vadovaujantis viešojo sektoriaus subjektų vadovų patvirtintais
ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominiais normatyvais.
Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos reikalavimai nustatyti 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis
materialusis turtas“, ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir
taisyklės – 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.
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Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio
materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.
Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS. Į
smulkesnes grupes ilgalaikis materialusis turtas skirstomas pagal įstaigos poreikį.

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

4 lentelė. Ilgalaikio materialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas
Turto grupės
Turto nusidėvėjimo (amortizacijos)
Pastatai
Infrastruktūros, melioracijos ir kiti statiniai
Mašinos ir įrenginiai
Transporto priemonės
Baldai ir biuro įranga
Kitas ilgalaikis materialusis turtas

normatyvai (metais)
15-100
20-50
2-30
7-10
4-10
3-10

Biologinis turtas
Biologinis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka biologinio turto
sąvoką ir visus biologinio turto pripažinimo kriterijus, pateiktus 16-jame VSAFAS „Biologinis turtas
ir mineraliniai ištekliai”. Prie šios grupės priskiriami gyvūnai ir augalai, kurie skirti parduoti ar kitaip
naudoti. Finansinės būklės ataskaitoje biologinis turtas rodomas atskirame straipsnyje tikrąją verte.
Žemės ūkio produkcija apskaitoje registruojama kaip atsargos. Biologinio turto arba žemės ūkio
produkcijos rinkos kaina yra pagrindas nustatyti šio turto tikrąją vertę.
Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai
Ūkinės operacijos, susijusios su finansiniu turtu, apskaitoje registruojamos ir finansinio turto
apskaita tvarkoma vadovaujantis 17-uoju VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai”.
Pirmą kartą pripažįstamą finansinį turtą Savivaldybės viešojo sektoriaus subjektai įvertina
įsigijimo savikaina ir registruoja pagal jo įsigijimo pagrindimo dokumentus.
Ilgalaikiai ir trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami tik tada, kai yra
įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti, ir Savivaldybės viešojo sektoriaus
subjektai prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu, remiantis 17uoju VSAFAS ir 18- uoju VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas
ir poataskaitiniai įvykiai“.
Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.
Kiekvieną kartą prieš sudarant finansinių ataskaitų rinkinį šie įsipareigojimai įvertinami:
1. susiję su rinkos kainomis – tikrąja verte;
2. iš suteiktų garantijų kilę finansiniai įsipareigojimai – tikrąja verte;
3. kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
4. kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.
Atsargos
Atsargų apskaita tvarkoma vadovaujantis 8 VSAFAS standartu "Atsargos".
Atsargos finansinės būklės ataskaitoje skirstomos į smulkesnes grupes:
1. Strateginės ir neliečiamosios atsargos;
2. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius.
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Atsargos pagal jų pobūdį skirstomos į šias grupes: žaliavos ir medžiagos; ūkinis inventorius;
atsargos, skirtos parduoti; ilgalaikis turtas, skirtas parduoti.
Įgytos atsargos apskaitoje registruojamos pagal atsargų įsigijimo dokumentus: sąskaitą faktūrą,
PVM sąskaitą faktūrą, o kai jų nėra prekių gabenimo važtaraštį, turto perdavimo aktą.
Finansavimo sumos
Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei atitinka 20 VSAFAS
„Finansavimo sumos“ pateiktą sąvoką ir kriterijus.
Gautos finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui
įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.
Finansavimo sumos nepiniginiam turtui yra gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis turtas
arba atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti įsigyti nepiniginį turtą. Finansavimo sumos
kitoms išlaidoms yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti.
Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo
pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.
Pajamos
Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 9-ajame VSAFAS „Mokesčių ir
socialinių įmokų pajamos”, 10-ajame – „Kitos pajamos“ ir 20-ajame – „Finansavimo sumos“.
Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu
laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Registruojant visas su
finansavimo pajamų pripažinimu susijusias operacijas, būtina nurodyti, kokios valstybės funkcijos ir
kurios programos vykdymui buvo pripažintos pajamos, panaudojant detalizuojančius požymius.
Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kad viešojo sektoriaus
subjektas gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir
kai viešojo sektoriaus subjektas gali patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.
Pardavimų ir paslaugų pajamos registruojamos atėmus suteiktas nuolaidas.
Pajamos registruojamos apskaitos dokumentuose ir fiksuojamos finansinėse ataskaitose tą
ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos viešosios paslaugos, atliekami
darbai, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.
Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)
Viešojo sektoriaus subjekto ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, atsirandančių iš nuomos,
finansinės nuomos (lizingo) ir kitų sutarčių, kuriomis pereina teisė valdyti ir naudoti turtą,
registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus nustato 19-asis viešojo
sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir
kitos turto perdavimo sutartys“.
Finansinė nuoma (lizingas) – nuoma, kai perduodant turtą nuomininkui perduodama didžioji
dalis turto nuosavybės rizikos ir naudos. Nuosavybės teisė į turtą vėliau gali būti perduodama arba
neperduodama. Finansinės nuomos paslaugos gavėjas, pagal finansinės nuomos sutartį įsigijęs turtą,
apskaitoje registruoja turtą ir įsipareigojimus turto vertės dengimo suma, o jei sutartyje palūkanos
atskirai nenurodytos ar mažesnės negu rinkoje – diskontuota pagal rinkos palūkanų normą finansinės
nuomos sutarties sudarymo momentu pagrindinių nuomos įmokų suma. Jei prieš gaudamas turtą,
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finansinės nuomos paslaugos gavėjas sumokėjo avansą, įsipareigojimai registruojami turto vertės
dengimo suma, sumažinta sumokėto avanso dydžiu.
Segmentai
25-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Segmentai“ nustato
viešojo sektoriaus subjekto informacijos apie segmentus pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje
tvarką ir principus.
Viešojo sektoriaus subjektas patvirtina apskaitos politiką informacijai apie segmentus pateikti
atskirame subjekto finansinių ataskaitų rinkinyje arba viešojo sektoriaus subjektų grupės
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinyje. Pagal šią politiką nustatomi segmentų išskyrimo bei
pajamų, sąnaudų, turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų ir pinigų srautų priskyrimo prie jų
kriterijai. Pajamų, sąnaudų, turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų ir pinigų srautų priskyrimas prie
segmento reikalingas, norint pateikti informaciją apie segmentui tenkančias sąnaudas.
Mokesčių pajamos
Mokesčių pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 9-ajame VSAFAS
,,Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“.
Viešojo sektoriaus subjektas mokesčių ir socialinių įmokų pajamas turi pripažinti pagal
kaupimo principą, t. y. atsiradus mokestinei prievolei ir tik tuomet, kai yra tenkinami su mokesčių ir
socialinių įmokų pajamomis susijusio turto pripažinimo kriterijai nepriklausomai nuo pinigų gavimo
momento.
Gautinos mokesčių ir socialinių įmokų įplaukos pajamomis ir (arba) turtu gali būti
pripažįstamos tik tuomet, kai tenkinamos visos šios sąlygos: mokesčių mokėtojui atsiranda prievolė
mokėti mokestį; mokestinės prievolės dydis gali būti patikimai įvertintas; tikėtina, kad biudžetas gaus
su šiomis įplaukomis susijusią ekonominę naudą.
Sąnaudos
Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos”.
Sąnaudų, susijusių su finansiniu turtu, finansavimo sumomis ir įsipareigojimais, apskaitos principai
nustatyti jų apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS.
Sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo
padarytos – kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, t. y. suteikiamos paslaugos, atliekami
veiksmai vykdant priskirtas funkcijas, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudomis
pripažįstama tik ta ankstesniųjų ir ataskaitinio laikotarpių išlaidų, duosiančių ateityje ekonominę
naudą, dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms. Išlaidos, skirtos pajamoms
uždirbti būsimaisiais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir pateikiamos finansinėse ataskaitose
kaip turtas ir bus pripažįstamos sąnaudomis būsimaisiais laikotarpiais.
Sąnaudas apskaitoje grupuoja pagal sąnaudų grupes: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos
veiklos sąnaudos ir finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.
Sandoriai užsienio valiuta
Sandoriai užsienio valiuta registruojami apskaitoje ir pateikiami finansinėse ataskaitose pagal
21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta” nustatytus reikalavimus.
Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio
dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir užsienio valiutos
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santykį. Sudarant finansines ataskaitas valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio
laikotarpio pabaigos Lietuvos banko skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir užsienio
valiutos santykį.
Turto nuvertėjimas
Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius.
Sudarydami finansinių ataskaitų rinkinį savivaldybės viešojo sektoriaus subjektai nustato, ar yra turto
nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių turto nuvertėjimo požymių, Savivaldybės viešojo
sektoriaus subjektai nustato turto atsiperkamąją vertę ir palygina ją su turto balansine verte. Jeigu
turto balansinė vertė yra didesnė už atsiperkamąją vertę, turtas yra nuvertėjęs.
Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma mažinant
turto balansinę vertę ir ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos
veiklos sąnaudas.
Kai vėlesnį ataskaitinį laikotarpį, 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.
Straipsnių tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai
Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra
užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos.
Kai ataskaitiniu laikotarpiu pakeičiama finansinių ataskaitų straipsnių pateikimo ar
klasifikavimo tvarka, norint užtikrinti finansinės informacijos palyginamumą, praėjusio laikotarpio
finansiniai duomenys taip pat turi būti atitinkamai perklasifikuoti. Tuo atveju, kai praėjusio
laikotarpio palyginamosios informacijos perklasifikuoti neįmanoma arba tai padaryti neracionalu,
Savivaldybės viešojo sektoriaus subjektai turi nurodyti priežastį, dėl kurios perklasifikuoti
netikslinga, taip pat pokyčių, kurie įvyktų, jei sumos būtų perklasifikuotos, pobūdį.
Apskaitos politikos keitimas
Apskaitos politikos keitimu laikomas ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių pripažinimo apskaitoje
pakeitimas bei dėl šio pakeitimo atsirandantis turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir
(arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pokytis.
Pasirinkta Savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų apskaitos politika taikoma nuolat arba
gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų
duomenis. Tokio palyginimo reikia finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų
keitimosi tendencijoms nustatyti.
Apskaitos politika keičiama dėl VSAFAS pasikeitimo arba, jei kiti teisės aktai to reikalauja.
Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t. y.
nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos
politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo.
Apskaitos klaidų taisymas
Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių
laikotarpių finansinėse ataskaitose. Ir esminės, ir neesminės klaidos taisomos einamojo ataskaitinio
laikotarpio finansinėse ataskaitose. Tik esminės klaidos taisymas registruojamas tam skirtoje
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sąskaitoje ir parodomas veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių
apskaitos klaidų taisymo įtaka“ ir su esminės klaidos taisymu susijusi informacija pateikiama
aiškinamajame rašte.
III. PASTABOS
Pastaba Nr. P03. Nematerialusis turtas.
Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal turto grupes pasikeitimą per
ataskaitinį laikotarpį pateikta aiškinamojo rašto priede „Nematerialiojo turto balansinės vertės
pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.
Nematerialųjį turtą KFAR sudaro programinė įranga ir jos licencijos, kitas nematerialus turtas,
nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai. Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pradžioje 597,15 tūkst. Eur, pabaigoje 572,94 tūkst. Eur. Per ataskaitinį laikotarpį Šiaulių
rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) viešojo sektoriaus subjektai (toliau – VSS) įsigijo
nematerialiojo turto už 81,85 tūkst. Eur įsigijimo savikaina. Savivaldybės administracija (toliau –
Administracija) 2021 m. įsigijo nematerialiojo turto už 73,66 tūkst. Eur, iš jų programinės įrangos –
21,08 tūkst. Eur, kito nematerialiojo turto – 52,58 tūkst. Eur.
VSS nurašė nematerialiojo turto už 26,00 tūkst. Eur, iš jų Administracijos – 14,14 tūkst. Eur
(programinės įrangos už 1,04 tūkst. Eur, investicinių, techninių projektų, elektroninė platforma ir kt.
už 13,10 tūkst. Eur). VSS nematerialiojo turto likutinė vertė 2021 metais sumažėjo 24,21 tūkst. Eur,
iš jų Administracijos – 21,56 tūkst. Eur.
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje 3017,53 tūkst. Eur, per 2021
metus apskaičiuota amortizacijos suma 131,94 tūkst. Eur, sukaupta parduoto, perduoto, nurašyto ir
neatlygintinai gauto turto amortizacijos suma 25,67 tūkst. Eur, amortizacijos suma ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje 3123,80 tūkst. Eur.
Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas VSS veikloje,
įsigijimo savikaina 2852,52 tūkst. Eur, iš jų Administracijos – 2760,15 tūkst. Eur.
Pastaba Nr. P04. Ilgalaikis materialusis turtas.
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas pagal turto grupes per ataskaitinį
laikotarpį pateiktas aiškinamojo rašto priede „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės
pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.
Savivaldybės VSS ilgalaikį materialųjį turtą sudaro žemė, pastatai, infrastruktūros ir kiti
statiniai, baldai ir biuro įranga, nekilnojamosios kultūros vertybės, mašinos ir įrenginiai, transporto
priemonės, kilnojamosios kultūros vertybės, kitas ilgalaikis materialusis turtas ir nebaigta statyba.
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 113375,66 tūkst.
Eur, pabaigoje – 125792,98 tūkst. Eur, likutinė vertė 2021 metais padidėjo 12417,32 tūkst. Eur,
lyginant su 2020 metais. Per ataskaitinį laikotarpį VSS įsigyto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo
savikaina – 7113,80 tūkst. Eur, iš jų pirkto turto – 6607,91 tūkst. Eur ir neatlygintinai gauto turto –
505,89 tūkst. Eur.
Svarbiausi ataskaitinio laikotarpio pasikeitimai:
Administracija 2021 metais įsigijo ilgalaikio materialiojo turto už 7094,48 tūkst. Eur, iš jų 2021
metais atliktos rekonstrukcijos ir įgyvendinti ES finansuojami projektai už 5747,67 tūkst. Eur:
Pavenčių laisvalaikio zonos įkūrimas – 1043,08 tūkst. Eur, vietinės reikšmės kelių, gatvių priežiūra
ir plėtra – 1685,76 tūkst. Eur, rajono viešųjų erdvių būklės ir gyvenamosios aplinkos infrastruktūros
8

KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys
_________________________________Šiaulių rajono savivaldybė______________________________

gerinimas – 608,31 tūkst. Eur, Šiaulių r. Ginkūnų lopšelio-darželio plėtra – 697,30 tūkst. Eur,
Bibliotekos pastato rekonstrukcija Kuršėnų m. – 232,98 tūkst. Eur, socialinio būsto remontas ir plėtra
– 386,03 tūkst. Eur, Šiaulių r. Kužių darželio „Vyturėlis“ pastato atnaujinimas – 210,68 tūkst. Eur,
daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas) – 180,98 tūkst. Eur, Šiaulių r. Vėtrungės g.
rekonstrukcija – 255,55 tūkst. Eur, melioracijos įrenginių remontas ir rekonstrukcija – 47,68 tūkst.
Eur, Šiaulių rajono kraštovaizdžio tvarkymas (II etapas) – 71,89 tūkst. Eur, Bendruomeninės ir
viešosios infrastruktūros kompleksiškas atnaujinimas Gruzdžių miestelio – 144,44 tūkst. Eur, Kairių
miestelio – 1,99 tūkst. Eur, kompleksinis Kuršėnų miesto daugiabučių namų gyvenamųjų kvartalų
sutvarkymas – 49,43 tūkst. Eur, Raudėnų mokyklos-daugiafunkcinio centro pritaikymas vietos
gyventojų poreikiams – 66,64 tūkst. Eur, eismo saugumo priemonių gerinimas Šiaulių rajone – 33,67
tūkst. Eur, vandens transporto nuleidimo vietos įrengimas Bubių tvenkinyje – 19,10 tūkst. Eur ir kt.
2021 metais nupirktas traktorius Kuršėnų kaimiškajai seniūnijai už 39,69 tūkst. Eur,
puspriekabė Ginkūnų seniūnijai už 2,42 tūkst. Eur, vykdant projektą „Savivaldybes jungiančios
turizmo informacinės struktūros plėtra Šiaulių rajone“ įsigyti informaciniai ženklai už 45,18 tūkst.
Eur, įsigyta baldų ir biuro įrangos už 77,04 tūkst. Eur, liftas Kuršėnų Pavenčių mokyklaidaugiafunkciui centrui – 28,55 tūkst. Eur, atliekant Kuršėnų L. Ivinskio aikštės įveiklinimą nupirktos
ir pastatytos skulptūros už 6,10 tūkst. Eur ir kt. Savivaldybės administracijos neatlygintinai gauto
ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina 1078,53 tūkst. Eur, iš jų: iš valstybės įmonės Turto
banko perduoti gyvenamieji pastatai už 221,98 tūkst. Eur, negyvenamieji pastatai – 16,90 tūkst. Eur,
infrastruktūra ir kiti statiniai – 26,14 tūkst. Eur, iš Nacionalinės švietimo agentūros gauti mokykliniai
autobusai už 89,20 tūkst. Eur, baldų, biuro įrangos ir kito materialaus turto už 132,12 tūkst. Eur,
reorganizuotų švietimo įstaigų perduotas ilgalaikis materialusis turtas už 365,79 tūkst. Eur, Šiaulių r.
kultūros centro perduoti negyvenamieji pastatai už 226,39 ir kt.
Administracija 2021 metais perdavė turto už 2115,67 tūkst. Eur, iš jų Šiaulių rajono pirminės
sveikatos priežiūros centrui – 1305,55 tūkst. Eur, Gruzdžių ambulatorijai – 298,24 tūkst. Eur, Kairių
jungtinei mokyklai – 298,24 tūkst. Eur ir kt.
Kultūros centro 2021 metais pirkto turto įsigijimo savikaina 110,56 tūkst. Eur, iš jų išankstiniai
apmokėjimai už lauko garso įrangą 59,83 tūkst. Eur, kompiuteriai, televizorius, ekranas ir biuro
įranga – 16,72 tūkst. Eur, muzikos instrumentai – 11,89 tūkst. Eur ir kt.
2021 metais nurašyta ilgalaikio materialiojo turto už 3347,21 tūkst. Eur, iš jų Administracijoje
už 3170,28 tūkst. Eur, tai infrastruktūros statiniai už 2965,74 tūkst. Eur, negyvenamieji pastatai už
117,97 tūkst. Eur, baldai, kompiuterinė ir biuro įranga – 66,14 tūkst. Eur, kitos mašinos ir įrenginiai
už 15,49 tūkst. Eur ir kt. Per 2021 metus parduoto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina
90,72 tūkst. Eur, tai viešame aukcione parduotų savivaldybei nuosavybės teise priklausančių
gyvenamųjų patalpų, kitų pastatų ir jų priklausinių balansinė vertė (pirties pastatas Raudėnuose, 4
gyvenamieji socialiniai butai).
Pagal panaudos sutartis 2021 metais perduoto turto balansinė vertė 165,15 tūkst. Eur didesnė,
negu 2020 metais, iš jų kitų pastatų – 134,94 tūkst. Eur, infrastruktūros ir kitų statinių – 27,90 tūkst.
Eur, baldų ir biuro įrangos – 2,31 tūkst. Eur.
Ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas VSS
veikloje, įsigijimo savikaina 6478,62 tūkst. Eur, iš jų Administracijos – 3061,38 tūkst. Eur.
Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio
materialiojo turto balansinė vertė 2021 m. gruodžio 31 d. 11309,70 tūkst. Eur, iš jų žemė 355,00 tūkst.
Eur, infrastruktūros ir kiti statiniai 10876,12 tūkst. Eur, kiti pastatai 78,59 tūkst. Eur.
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Pastaba Nr. P05, P06. Ilgalaikis finansinis turtas.
Savivaldybės 2021 m. gruodžio 31 d. ilgalaikis finansinis turtas 30610,36 tūkst. Eur, iš jų:
1. Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus – uždarųjų akcinių bendrovių
akcijas 28468,93 tūkst. Eur:
1.1. Kuršėnų komunalinio ūkio UAB – 3022,83 tūkst. Eur;
1.2. UAB „Kuršėnų vandenys“ – 25143,20 tūkst. Eur;
1.3. Kuršėnų autobusų parko UAB – 302,90 tūkst. Eur.
2. Investicijos į asocijuotuosius subjektus 1982,94 tūkst. Eur:
2.1. Specialios paskirties AB „Šiaulių energija“ – 1976,94 tūkst. Eur;
2.2. UAB „Toksika“ – 6,00 tūkst. Eur.
3. Investicijos į VŠĮ dalininko kapitalą – VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras – 158,22
tūkst. Eur.
4. Po vienerių metų gautinos sumos – 0,27 tūkst. Eur.
Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus – viešųjų įstaigų dalininkų kapitalą
321,22 tūkst. Eur, iš jų:
1. VšĮ „Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims“ – 94,68 tūkst. Eur;
2. VšĮ Kuršėnų ligoninė – 112,85 tūkst. Eur;
3. VšĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras – 95,11 tūkst. Eur;
4. VšĮ Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorija – 5,84 tūkst. Eur;
5. VšĮ Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras – 12,74 tūkst. Eur.
Pastaba Nr. P07. Biologinis turtas.
Biologinio turto, įvertinto tikrąja verte, vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas
aiškinamojo rašto priede „Biologinio turto, įvertinto tikrąja verte, vertės pasikeitimas per ataskaitinį
laikotarpį“.
Biologinio turto, įvertinto tikrąja verte, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 7,31 tūkst. Eur,
tai Kuršėnų šeimos namų biologinis turtas ir Administracijos biologiniame turte užregistruoti 29
vienetai parkų ir skverų simboline vieno euro verte. Visas biologinis turtas priklauso ne žemės ūkio
veikloje naudojamo biologinio turto grupei, tai gyvūnai 3,58 tūkst. Eur, parkų ir skverų želdiniai 3,33
tūkst. Eur, daugiamečiai sodiniai 0,16 tūkst. Eur ir kitas biologinis turtas 0,23 tūkst. Eur.
Pastaba Nr. P08. Atsargos.
Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas aiškinamojo rašto priede
„Atsargų vertė pagal grupes“.
Per ataskaitinį laikotarpį VSS įsigijo atsargų už 3739,37 tūkst. Eur, iš jų nemokamai gauta už
970,97 tūkst. Eur. 2021 metais parduota, perleista, sunaudota veikloje atsargų už 3711,01 tūkst. Eur,
iš jų sunaudota veikloje – 3594,65 tūkst. Eur, parduota – 105,76 tūkst. Eur, perleista – 10,60 tūkst.
Eur. 2021 metais atsargų balansinė vertė padidėjo 69,78 tūkst. Eur, iš jų Administracijos – 84,27
tūkst. Eur, Pirminės sveikatos priežiūros centro – 15,01 tūkst. Eur, kitų viešojo sektoriaus subjektų
atsargų balansinė vertė sumažėjo – 29,50 tūkst. Eur.
Reikšmingiausios įsigytų ir sunaudotų atsargų sumos:
1. Savivaldybės administracijos įsigytų atsargų įsigijimo savikaina 362,78 tūkst. Eur,
nemokamai gautų atsargų – 255,82 tūkst. Eur, iš jų 226,69 tūkst. Eur iš Europos socialinio fondo
agentūros gauta parama maisto produktais, iš Ekstremalių sveikatai situacijų centro gauta atsargų
(dezinfekavimo ir asmens apsaugos priemonių, testų) už 7,31 tūkst. Eur, iš Nacionalinės visuomenės
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sveikatos priežiūros laboratorijos gauta greitųjų testų švietimo įstaigų, prekybos vietų darbuotojų ir
asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų ištyrimui už 16,74 tūkst. Eur. Atsargos, skirtos
COVID-19, perduotos savivaldybės įstaigoms – Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui,
Gruzdžių ambulatorijai, perduotas Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigoms.
2. Administracija sunaudojo atsargų savo veikloje už 381,19 tūkst. Eur, atsargų balansinė vertė
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 473,22 tūkst. Eur.
3. Pirminės sveikatos priežiūros centro įsigytų atsargų įsigijimo savikaina 146,69 tūkst. Eur,
nemokamai gautų atsargų – 607,37 tūkst. Eur (gautos vakcinos iš VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės
už 405,16 tūkst. Eur, iš Užkrečiamų ligų centro už 25,03 tūkst. Eur, Valstybinės ligonių kasos – 31,28
tūkst. Eur, iš Ekstremalių sveikatai situacijų centro gautos apsaugos priemonės už 118,18 tūkst. Eur
ir kt.). Savo veikloje Centras sunaudojo atsargų už 723,56 tūkst. Eur, atsargų balansinė vertė
laikotarpio pabaigoje 135,44 tūkst. Eur.
4. Kultūros centro įsigytų atsargų įsigijimo savikaina 65,98 tūkst. Eur, nemokamai gautų
atsargų – 1,50 tūkst. Eur, sunaudota atsargų savo veikloje už 67,43 tūkst. Eur, atsargų balansinė vertė
laikotarpio pabaigoje 0,15 tūkst. Eur.
5. Kuršėnų ligoninės įsigytų atsargų įsigijimo savikaina 131,16 tūkst. Eur, nemokamai gautų
atsargų – 17,79 tūkst. Eur, iš jų gauta dezinfekavimo priemonių ir asmens apsaugos priemonių už
1,78 tūkst. Eur. Sunaudota atsargų savo veikloje už 155,73 tūkst. Eur, atsargų balansinė vertė
laikotarpio pabaigoje 23,83 tūkst. Eur.
Pastaba Nr. P09. Išankstiniai apmokėjimai.
Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikiama aiškinamojo rašto priede „Informacija
apie išankstinius apmokėjimus“.
Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė 2021 metais, lyginant su 2020 metais sumažėjo 62,10
tūkst. Eur, iš jų išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 109,59 tūkst. Eur (55,60 tūkst. Eur apmokėjimai
pagal sutartinius įsipareigojimus AB Energijos skirstymo operatorius, 33,20 tūkst. Eur – MB
„Vilantis“ ir kt.), ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti
53,00 tūkst. Eur, (vykdant projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Šiaulių rajone“
pervestos lėšos Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijai). Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos –
15,67 tūkst. Eur (turto draudimas bei prenumerata). Savivaldybės VSS išankstinių apmokėjimų
balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 178,72 tūkst. Eur.
Pastaba Nr. P10. Per vienerius metus gautinos sumos.
Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikiama aiškinamojo rašto priede
„Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas“.
Per vienerius metus gautinos sumos 2021 metų pabaigoje iš viso – 3891,55 tūkst. Eur, 468,26
tūkst. Eur mažiau negu 2020 metais. Savivaldybės iždo gautinos nepervestos mokesčių sumos iš
Valstybinės mokesčių inspekcijos – 457,58 tūkst. Eur, permokos VMI ir VSDF Pirminės sveikatos
priežiūros centro – 2,19 tūkst. Eur, turizmo ir verslo informacijos centro – 2,66 tūkst. Eur. Sukauptos
gautinos sumos – 2112,18 tūkst. Eur, iš jų: asignavimų valdytojų atostoginiams ir kreditoriniams
įsiskolinimams iš Valstybės biudžeto – 892,68 tūkst. Eur, sukauptos pervestinos sumos iš VMI –
239,92 tūkst. Eur, iš Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos – 959,53 tūkst. Eur (vienkartinės išmokos, šalpos, globos rūpybos ir kitos išmokos),
Kuršėnų ligoninės sukauptos gautinos sumos – 10,50 tūkst. Eur ir kt. Gautinos sumos už turto
naudojimą, parduotas prekes ir paslaugas 553,67 tūkst. Eur, iš jų: Sveikatos priežiūros įstaigų iš
11

KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys
_________________________________Šiaulių rajono savivaldybė______________________________

Teritorinės ligonių kasos už suteiktas paslaugas – 411,06 tūkst. Eur, už turto naudojimą ir paslaugas
Administracijos – 100,57 tūkst. Eur, švietimo įstaigų – 37,52 tūkst. Eur, kitų įstaigų – 4,52 tūkst. Eur.
Kitos gautinos sumos iš viso 762,36 tūkst. Eur, iš jų gautinos vietinės rinkliavos už atliekų surinkimą
– 681,02 tūkst. Eur, Gruzdžių ambulatorijos iš trečiųjų asmenų gautinos sumos – 5,64 tūkst. Eur,
švietimo įstaigų mokesčių ir komunalinių paslaugų permokos ir gautinos sumos iš trečiųjų asmenų –
44,12 tūkst. Eur, Socialinių paslaugų centro gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 16,40 tūkst. Eur
ir kt. Gautinos trumpalaikės finansinės sumos 0,91 tūkst. Eur.
2021 metais registruotas gautinų sumų nuvertėjimas 176,33 tūkst. Eur, iš jų Gruzdžių
ambulatorijos 153,37 tūkst. Eur (iš trečiųjų asmenų gautinos sumos), Administracijos 22,96 tūkst.
Eur, tai ankstesniais metais priskaičiuotas žemės nuomos mokestis, gautinos sumos už kito turto
nuomą, baudas, konfiskuotą turtą, gautini delspinigiai.
Pastaba Nr. P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.
Savivaldybės VSS 2021-12-31 pinigų likutis 6143,67 tūkst. Eur, 4161,55 tūkst. Eur didesnis
nei 2020 metais. Savivaldybės iždo pinigų likutis – 4151,98 tūkst. Eur, ne savivaldybės biudžeto
piniginės lėšos: Administracijos – 437,42 tūkst. Eur, Savivaldybės švietimo įstaigų – 483,91 tūkst.
Eur, sveikatos priežiūros įstaigų – 927,95 tūkst. Eur (tai metų pabaigoje iš Ligonių kasų gautos lėšos
už suteiktas paslaugas), VšĮ „Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims“ – 73,71 tūkst. Eur,
Šeimos namų – 38,38 tūkst. Eur, kitų įstaigų – 30,32 tūkst. Eur.
Pastaba Nr. P12. Finansavimo sumos.
Informacija apie finansavimo sumas pateikiama aiškinamojo rašto priede „Finansavimo sumos
pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.
Finansavimo sumų likutis 2021 metais lyginant su 2020 metais padidėjo 12113,50 tūkst. Eur ir
paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną buvo 97390,73 tūkst. Eur. Finansavimo sumų likutis padidėjo
iš valstybės biudžeto 1287,13 tūkst. Eur, iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų – 11671,23 tūkst. Eur, sumažėjo iš kitų šaltinių – 844,85 tūkst. Eur. Finansavimo sumų
likutį sudaro likutinė ilgalaikio materialiojo turto vertė ir gautas bei dar nepanaudotas finansavimas.
2021 metais gauta finansavimo sumų iš viso 2334,05 tūkst. Eur mažiau negu 2020 metais.
Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto gauta 1903,12 tūkst. Eur mažiau, iš Europos Sąjungos,
užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 208,47 tūkst. Eur, iš kitų šaltinių – 222,48 tūkst. Eur
mažiau negu 2020 metais.
Reikšmingiausios gautos ir perduotos finansavimo sumos:
1. 2021 metais gauta mokymo lėšų ugdymo reikmėms finansuoti gauta 10077,50 tūkst. Eur,
978,99 tūkst. Eur daugiau negu 2020 metais, mokiniams, turintiems specialių ugdymosi poreikių
gauta 39,5 tūkst. Eur. Iš Susisiekimo ministerijos gauta kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų
2675,45 tūkst. Eur, 2286,05 tūkst. Eur mažiau negu 2020 metais. Iš Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos gauta 2203,97 tūkst. Eur socialinių paslaugų užtikrinimui, socialinei paramai mokiniams
ir kitoms socialinėms reikmėms. Gauta iš valstybės biudžeto valstybės investicijų programai vykdyti
232,98 tūkst. Eur Viešosios bibliotekos rekonstrukcijai, negautoms prognozuojamoms pajamoms
kompensuoti – 764,50 tūkst. Eur, VIPA projektų vykdymui – 85,58 tūkst. Eur, ekstremaliosios
situacijos dėl COVID-19 ligos išlaidoms kompensuoti – 409,71 tūkst. Eur, vaikų dienos socialinei
priežiūrai organizuoti ir teikti – 122,30 tūkst. Eur, socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam
ugdymui užtikrinti – 31,63 tūkst. Eur, naujoms mokytojų padėjėjų pareigybėms įsteigti – 68,03 tūkst.
Eur, skaitmeninio ugdymo plėtrai – 109,02 tūkst. Eur, konsultacijoms, skirtoms mokinių mokymosi
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praradimams kompensuoti – 47,92 tūkst. Eur, pedagogų skaičiaus optimizavimui – 18,97 tūkst. Eur,
neformaliam vaikų švietimui – 156,98 tūkst. Eur, savivaldybės bendruomeninei veiklai stiprinti –
29,02 tūkst. Eur, socialinių darbuotojų atlyginimų didinimui – 27,53 tūkst. Eur ir kt.
2. Administracijos finansavimo sumų likutis 2021 m. padidėjo 20901,98 tūkst. Eur lyginant su
praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, iš jų nepiniginiam turtui – 20877,62 tūkst. Eur. Finansavimo sumų
iš valstybės biudžeto padidėjo 1086,38 tūkst. Eur, iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų – 11724,99 tūkst. Eur, sumažėjo iš kitų šaltinių – 794,53 tūkst. Eur.
Finansavimo sumų iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų gauta
4561,16 tūkst. Eur, neatlygintinai gauta turto už 213,12 tūkst. Eur. Ventos upės viešosios erdvės
Kuršėnų m. įrengimui ir pritaikymui bendruomeniniams ir verslo poreikiams – 558,88 tūkst. Eur,
dotacija iš Aplinkos projektų valdymo agentūros UAB „Kuršėnų vandenys“ – 1300,32 tūkst. Eur,
Pavenčių laisvalaikio zonos įkūrimas Kuršėnų mieste – 785,49 tūkst. Eur, Kuršėnų miesto Kudirkos
g., Tilvyčio g., Dambrausko g., ir Kapų g. rekonstrukcijai – 132,00 tūkst. Eur, Šiaulių rajono Ginkūnų
lopšelio-darželio plėtrai – 420,30 tūkst. Eur, socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrai Šiaulių rajone
– 137,13 tūkst. Eur, Žadžiūnų kaimo viešojo pastato ir jo aplinkos atnaujinimas ir pritaikymas vietos
gyventojų poreikiams – 114,94 tūkst. Eur, Kompleksinių paslaugų šeimai teikimui Šiaulių rajone –
94,04 tūkst. Eur, Raudėnų mokyklos-daugiafunkcio centro II korpuso pritaikymui vietos gyventojų
poreikiams – 78,08 tūkst. Eur, Šiaulių rajono Gegužių kaimo Vėtrungės g. dalies rekonstravimas –
63,64 tūkst. Eur, Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtrai Šiaulių
rajone – 62,55 tūkst. Eur, eismo saugumo priemonių gerinimui – 30,06 tūkst. Eur ir kt.
Ataskaitiniu laikotarpiu grąžinta 84,06 tūkst. Eur valstybės biudžeto finansavimo sumų, tai
nepanaudotos lėšos valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti.
Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje 112,63 tūkst. Eur, per metus gauta
paramos 93,68 tūkst. Eur (švietimo įstaigos – 67,96 tūkst. Eur, sveikatos priežiūros įstaigos – 11,95
tūkst. Eur, kultūros įstaigos – 8,49 tūkst. Eur, kitos įstaigos – 5,28 tūkst. Eur), iš jų turtu – 44,13 tūkst.
Eur (švietimo įstaigų gauta parama maisto produktais – 32,07 tūkst. Eur). Sunaudota paramos VSS
veikloje – 94,93 tūkst. Eur, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 111,37 tūkst. Eur.
Pastaba Nr. P13, P14. Finansiniai įsipareigojimai.
Informacija apie finansinius įsipareigojimus pateikiama aiškinamojo rašto priede „Finansinių
įsipareigojimų pokytis per ataskaitinį laikotarpį“.
Įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 7916,75 tūkst. Eur, iš jų ilgalaikiai
įsipareigojimai 2765,27 tūkst. Eur, trumpalaikiai įsipareigojimai 5151,48 tūkst. Eur. 2021 metais
ilgalaikiai įsipareigojimai padidėjo 800,35 tūkst. Eur, trumpalaikiai įsipareigojimai sumažėjo 414,92
tūkst. Eur.
Ilgalaikius finansinius įsipareigojimus sudaro paskolos ir kt. įsipareigojimai. Gautų paskolų
likutis 2021 metų pabaigoje buvo 3107,12 tūkst. Eur (Savivaldybės vardu gautos paskolos 2693,98
tūkst. Eur, ilgalaikės vidaus paskolos, suteiktos Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių
gyvenamųjų patalpų atnaujinimui (modernizavimui) 413,14 tūkst. Eur), tai yra 299,24 tūkst. Eur
daugiau negu ataskaitinio laikotarpio pradžioje. 2021 metais gauta paskolų 1028,00 tūkst. Eur,
grąžinta paskolų – 1104,09 tūkst. Eur. Gautų paskolų, kurių grąžinimo terminas ilgesnis kaip penkeri
metai, vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 1502,96 tūkst. Eur.
Kitų įsipareigojimų likutis – 91,72 tūkst. Eur, iš jų įsipareigojimai Finansų ministerijai
(projektų vykdymui) – 75,00 tūkst. Eur, būsimi nuompinigiai pagal Vyriausybės nutarimu patvirtintą
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valstybės ar savivaldybės gyvenamųjų patalpų išnuomojimo, įskaičiuojant grąžintų savininkui
nuomos patalpų vertę į nuompinigius, tvarkos aprašą – 10,22 tūkst. Eur, VIPA projektų – 4,37 tūkst.
Eur, kitų ilgalaikių įsipareigojimų – 2,13 tūkst. Eur.
Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 727,44 tūkst. Eur (paskolų – 702,69 tūkst. Eur),
lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 304,29 tūkst. Eur.
Pastaba Nr. P15. Atidėjiniai.
Informacija apie atidėjinius pateikiama aiškinamojo rašto priede „Atidėjiniai pagal jų paskirtį“.
Atidėjinių vertė 2021 metų pradžioje – 181,17 tūkst. Eur, Savivaldybėje per ataskaitinį
laikotarpį užregistruota atidėjinių už 237,98 tūkst. Eur, atidėjinių vertės pasikeitimas dėl
diskontavimo 156,57 tūkst. Eur, panaudota (panaikinta) atidėjinių – 163,10 tūkst. Eur. Atidėjinių
vertė metų pabaigoje – 412,61 tūkst. Eur, iš jų švietimo ugdymo įstaigų – 156,56 tūkst. Eur, Sveikatos
įstaigų – 126,19 tūkst. Eur, Administracijos – 72,29 tūkst. Eur, kultūros įstaigų – 32,30 tūkst. Eur,
Kuršėnų šeimos namų – 25,27 tūkst. Eur.
Pastaba Nr. P16. Suteiktos garantijos dėl paskolų.
Informacija apie suteiktas garantijas pateikiama aiškinamojo rašto priede „Suteiktos garantijos
dėl paskolų“.
Savivaldybės suteiktų garantijų dėl paskolų savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms likutis
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 1961,21 tūkst. Eur, iš jų UAB „Kuršėnų komunalinis ūkis“ –
198,24 tūkst. Eur, UAB „Kuršėnų vandenys“ – 1754,22 tūkst. Eur ir UAB „Kuršėnų autobusų parkas“
– 8,75 tūkst. Eur.
Pastaba Nr. P17. Trumpalaikės mokėtinos sumos.
Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas pateikiama aiškinamojo rašto priede
„Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas“.
Trumpalaikės mokėtinos sumos 2021-12-31 buvo 3147,58 tūkst. Eur, lyginant su praėjusiu
ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 402,14 tūkst. Eur. Savivaldybės administracijos trumpalaikės
mokėtinos sumos sumažėjo 758,37 tūkst. Eur (tiekėjams – 722,49 tūkst. Eur, sukauptos mokėtinos
sumos – 36,63 tūkst. Eur, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai padidėjo 1,09 tūkst. Eur). Kuršėnų
šeimos namų mokėtinos sumos padidėjo 32,43 tūkst. Eur (iš jų sukauptos atostoginių sąnaudos 12,30
tūkst. Eur), Kuršėnų ligoninės – 24,55 tūkst. Eur (iš jų tiekėjams 16,22 tūkst. Eur), Pirminės sveikatos
priežiūros centro – 56,88 tūkst. Eur (iš jų sukauptos atostoginių sąnaudos – 38,39 tūkst. Eur).
Sukauptų mokėtinų sumų likutis metų pabaigai 2516,29 tūkst. Eur, iš jų sukauptos atostoginių
sąnaudos 2274,87 tūkst. Eur, kitos sukauptos mokėtinos sumos 157,37 tūkst. Eur.
VSS tiekėjams mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 553,21 tūkst. Eur,
2021 metais sumažėjo 657,52 tūkst. Eur. Savivaldybės administracijos tiekėjams mokėtinos sumos
buvo 441,25 tūkst. Eur (įsiskolinimas vykdant ES projektus – 25,40 tūkst. Eur, už atliekų tvarkymą
– 378,04 tūkst. Eur ir kt.), kitos sukauptos mokėtinos sumos – 910,24 tūkst. Eur (Iždui mokėtinos
vietinės rinkliavos – 647,46 tūkst. Eur, gauti grąžintini pasiūlymų užtikrinimai, sutarčių garantai ir
kiti mokėjimai pagal sutartinius įsipareigojimus – 144,29 tūkst. Eur ir kt.).
Pirminės sveikatos priežiūros centro tiekėjams mokėtinos sumos buvo 15,07 tūkst. Eur,
Kuršėnų ligoninės – 30,77 tūkst. Eur, tai įsiskolinimai tiekėjams už medicininius tyrimus,
medicinines prekes ir medikamentus, komunalines ir maitinimo paslaugas. Švietimo įstaigų tiekėjams
mokėtinos sumos buvo 42,82 tūkst. Eur.
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Pastaba Nr. P18. Grynasis turtas.
Grynasis turtas – turto dalis, likusi iš viešojo sektoriaus subjektų turto atėmus visų jų
įsipareigojimų vertę ir finansavimo sumas. Šiaulių rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų
grynasis turtas 2021metais padidėjo 13511,39 tūkst. Eur (iš jų einamųjų metų perviršis sumažėjo
4737,61 tūkst. Eur, ankstesnių metų perviršis padidėjo 17908,45 tūkst. Eur), palyginus su 2020
metais ir metų pabaigoje sudarė 62601,87 tūkst. Eur. Grynasis turtas sudaro 37,28 proc. viešojo
sektoriaus subjektų grupės konsoliduotojo turto vertės.
Nuosavybės metodo įtaka parodo investicijos į ne viešojo sektoriaus subjektus vertės pokytį ir
lygi savivaldybei tenkančių kontroliuojamų ne viešojo sektoriaus subjektų nuosavo kapitalo
daliai, atėmus investicijų į tuos subjektus įsigijimo savikainą. Pagal pasikeitusias 14 VSAFAS
nuostatas 2021 m. apskaičiuojant nuosavybės metodo įtaką investicijoms į savivaldybių įmones bei
savivaldybių valdomas bendroves, investuotojui tenkančios grynojo turto dalies (nuosavo kapitalo)
pokytis skaičiuojamas kartu su valstybės arba savivaldybės dotacija ilgalaikiam turtui įsigyti.
Nuosavybės metodo įtakos pokytis 2021 metais 115,82 tūkst. Eur (padidėjo grynasis ataskaitinio
laikotarpio rezultatas: Savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių – 9853,26 tūkst. Eur,
asocijuotųjų subjektų – 63,64 tūkst. Eur).
Pastaba Nr. P19. Mokesčių pajamos.
Informacija apie mokesčių pajamas pateikiama aiškinamojo rašto priede „Mokesčių sumos
pagal atskirą mokestį grynąja verte“.
Šiaulių rajono savivaldybė 2021 metais gavo 4740,30 tūkst. Eur arba 20,00 proc. daugiau
mokesčių pajamų, palyginus su 2020 metais. Iš jų gyventojų pajamų mokesčio gauta 4815,78 tūkst.
Eur arba 21,8 proc. daugiau, žemės mokesčio – 115,51 tūkst. Eur arba 12,9 proc. mažiau, paveldimo
turto mokesčio – 18,03 tūkst. Eur arba trigubai daugiau, nekilnojamojo turto mokesčio – 6,08 tūkst.
Eur arba 1,2 proc. daugiau, mokesčio už valstybinius gamtos išteklius – 16,83 tūkst. Eur arba 16,9
proc. daugiau, mokesčio už aplinkos teršimą – 0,9 tūkst. Eur arba 1,5 proc. mažiau.
Per 2021 metus gauta 28439,16 tūkst. Eur pajamų iš mokesčių. Visos įsipareigojimų sumos,
nepriklausomai nuo įsipareigojimų padengimo termino sudaro 27,84 proc. gautos pajamų sumos.
Pastaba Nr. P21. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos.
Informacija apie kitas pagrindinės veiklos pajamas ir kitas pajamas pateikiama aiškinamojo
rašto prieduose „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ ir „Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos“.
Pagrindinės veiklos kitų pajamų vertė 2021 metais 7388,85 tūkst. Eur, iš to skaičiaus pajamos
iš rinkliavų – 1597,16 tūkst. Eur (iš jų valstybės rinkliavos 86,38 tūkst. Eur, vietinė rinkliava už
atliekų surinkimą 1447,27 tūkst. Eur, vietinės rinkliavos už leidimus – 52,09 tūkst. Eur, Verslo
informacijos ir turizmo centro rinkliavos 11,42 tūkst. Eur), suteiktų paslaugų pajamos – 5730,94
tūkst. Eur (iš jų sveikatos priežiūros įstaigų pajamos už suteiktas gydymo paslaugas 4981,56 tūkst.
Eur, švietimo įstaigų pajamos už suteiktas paslaugas 583,60 tūkst. Eur, kitų viešojo sektoriaus
subjektų pajamos už suteiktas paslaugas 165,78 tūkst. Eur), kitos pajamos – 60,75 tūkst. Eur.
Kitos veiklos pajamų gauta 515,44 tūkst. Eur, iš jų ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir
biologinio turto pardavimo pelnas 157,02 tūkst. Eur, mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio
vidaus vandenų fondo vandens telkinius – 199,32 tūkst. Eur, pajamos už patalpų nuomą – 106,81
tūkst. Eur, pajamos iš atsargų pardavimo – 29,91 tūkst. Eur, pajamos už netesybas – 17,22 tūkst. Eur,
apskaičiuoti delspinigiai – 3,61 tūkst. Eur ir kitos.
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Kitos veiklos sąnaudos – 46,69 tūkst. Eur, iš jų nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo – 45,60
tūkst. Eur (pirties pastato Raudėnuose pardavimas viešame aukcione 42,75 tūkst. Eur), ilgalaikio turto
nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 1,08 tūkst. Eur ir kitos.
Pastaba Nr. P22. Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį.
2021 metų kitos pagrindinės veiklos sąnaudos – 775,87 tūkst. Eur, iš jų Administracijos –
749,56 tūkst. Eur: projektų finansavimas – 129,29 tūkst. Eur („Kompleksinių paslaugų šeimai
teikimas Šiaulių rajone“ 91,88 tūkst. Eur, „Pavenčių laisvalaikio zonos įkūrimas Kuršėnų mieste“
25,20 tūkst. Eur ir kt.), neformaliojo vaikų švietimo paslaugų organizavimas – 145,34 tūkst. Eur,
visuomenės sveikatos priežiūra – 113,00 tūkst. Eur, darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas
– 145,00 tūkst. Eur, sporto programos įgyvendinimas – 40,00 tūkst. Eur ir kitos.
Pastaba Nr. P23. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos.
Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikiama aiškinamojo
rašto priede „Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos“.
2021 metų finansinės ir investicinės veiklos pajamos – 40,25 tūkst. Eur (2020 m. – 14,70 tūkst.
Eur), iš jų baudų ir delspinigių pajamos – 35,30 tūkst. Eur, palūkanų pajamos – 1,20 tūkst. Eur,
dividendai iš AB „Šiaulių energija“ – 3,75 tūkst. Eur (2020 m. dividendų gauta 3,92 tūkst. Eur).
Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos – 37,58 tūkst. Eur, iš jų palūkanų sąnaudos – 27,35
tūkst. Eur, baudų ir delspinigių sąnaudos – 0,03 tūkst. Eur, kitos finansinės ir investicinės veiklos
sąnaudos (bankų aptarnavimo mokesčiai) – 10,20 tūkst. Eur. Finansinės ir investicinės veiklos
rezultatas (pelnas) 2,66 tūkst. Eur.

Finansų skyriaus vedėja

Rita Balčiuvienė

Parengė
Finansų skyriaus vedėjo pavaduotoja
Jonė Ivanauskienė
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