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Valstybinė miškų tarnyba (toliau - Tarnyba) įregistruota 2010 m. sausio 12 d. Teisinė forma
– Valstybės biudžetinė įstaiga. Įstaigos kodas 302471705. Tarnybos steigėja yra Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerija.
Tarnybos buveinė – Kauno m. sav. Kauno m. Pramonės pr. 11A.
Tarnyba pagal kompetenciją tvarko Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrą, miškų
informacinę sistemą, vykdo visos Lietuvos miškų inventorizaciją atrankos metodu ir renka miškų
ūkio statistinius duomenis, atlieka miškų būklės stebėseną šalies miškuose, kontroliuoja
valstybinių ir privačių miškų būklę, miško naudojimą ir atkūrimą valstybės lygiu, vertina miškų
inventorizaciją ir miškotvarkos projektus miško valdos ir šalies lygiu, vykdo valstybinių ir
privačių miškų valstybinės kontrolės priežiūrą, siekia užtikrinti gerą Lietuvos miškų būklę ir
tvarų miškų ekosistemos funkcionavimą visų nuosavybės formų miškuose, šalies miško genetinių
išteklių kaupimą, išsaugojimą, tyrimą ir jų racionalų naudojimą, miškų atkūrimą ir įveisimą
selekciškai vertinga ir kokybiška miško dauginamąja medžiaga..
Tarnybos svarbiausieji uždaviniai:
1. tvarkyti Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrą (toliau – Miškų valstybės
kadastras);
2. vykdyti nacionalinę miškų inventorizaciją atrankos metodu ir valstybinę miškų apskaitą;
3. kontroliuoti valstybinės sklypinės miškų inventorizacijos kokybę miško valdų ir šalies
lygiu, vertinti valstybinių ir privačių miškų miškotvarkos projektų kokybę;
4. atlikti miškų tvarkymo schemų valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą;
5. kaupti, apdoroti ir skelbti miškų ūkio statistinius duomenis;
6. koordinuoti šalies miškų informacinių sistemų kūrimą ir plėtrą;
7. kontroliuoti valstybinių ir privačių miškų būklę, miško naudojimą ir atkūrimą valstybės
lygiu;
8. vykdyti valstybinių ir privačių miškų valstybinės kontrolės priežiūrą, teikti metodinę
pagalbą Aplinkos ministerijai pavaldžioms institucijoms, vykdančioms valstybinę miškų
kontrolę;
9. vykdyti miškų būklės stebėseną, diagnozuoti miško patologiją sukeliančius veiksnius,
sekti ir prognozuoti abiotinių veiksnių, ligų, vabzdžių ir žvėrių pakenkimus miškuose;
10. planuoti, koordinuoti ir organizuoti profilaktines ir naikinamąsias miško sanitarinės
apsaugos priemones, prižiūrėti ir kontroliuoti jų vykdymą, teikti konsultacijas ir
rekomendacijas miško sanitarinei apsaugai;
11. atrinkti, įvertinti ir aprobuoti miško genetinius išteklius;
12. atrinkti ir saugoti miško genetinių išteklių dauginamąją medžiagą išlaikant jos genetinį
tapatumą ir vientisumą;

13. rengti miško genetinių išteklių naudojimo, atkūrimo ir apsaugos rekomendacijas,
kontroliuoti jų vykdymą;
14. kontroliuoti miško genetinių išteklių atranką ir įvertinimą, miško dauginamosios
medžiagos auginimą, prekybą ir naudojimą, kad miškas būtų atkuriamas ir įveisiamas
kokybiška ir žinomos kilmės miško dauginamąja medžiaga;
15. atlikti miško genetinės medžiagos gyvybingumo tyrimus;
16. kaupti informaciją apie miško genetinius išteklius, jų būklę, ją analizuoti ir teikti
pasiūlymus dėl jų naudojimo, priežiūros ir atkūrimo Aplinkos ministerijai, Žemės ūkio
ministerijai ir joms pavaldžioms institucijoms;
17. atlikti miško sėklinės bazės objektų įvertinimą, rengti ir teikti jų valdytojams,
naudotojams ir savininkams rekomendacijas dėl jų naudojimo, apsaugos, priežiūros ir
atkūrimo bei kontroliuoti šių rekomendacijų vykdymą;
18. plėsti miško sėklinę bazę populiacinės bei individualios selekcijos pagrindu.
Vykdydama jai pavestus uždavinius, Tarnyba atlieka šias funkcijas:
1. organizuoja Miškų valstybės kadastro duomenų bazės techninės priežiūros ir
modernizavimo vykdymą, palaiko ryšius su duomenų teikėjais, vartotojais, kitais
registrais ir kadastrais;
2. atnaujina duomenų bazes pagal duomenų teikėjų pateiktus ir Tarnybos patikrintus
duomenis, pasikeitus su duomenų bazėse kaupiamais duomenimis susijusiems teisės
aktams, administraciniam valstybinių miškų suskirstymui;
3. perkelia Nekilnojamojo turto kadastro duomenis į Miškų valstybės kadastro duomenų
bazes;
4. užtikrina Miškų valstybės kadastro duomenų apsaugą duomenų bazėje, šio kadastro
duomenų ir dokumentų archyvų apsaugą ir saugų duomenų perdavimą kompiuteriniais
tinklais;
5. tvirtina privačių miškų vidinės miškotvarkos projektus ir registruoja vidinės
miškotvarkos projektus, kitus miškotvarkos duomenis;
6. vykdo kasmetinę valstybinę miškų apskaitą;
7. prognozuoja miško naudojimą ir kontroliuoja jo realizavimą pagal valstybinių ir privačių
miškų būklę (prieaugį);
8. skaičiuoja pagrindinių miško kirtimų metinę kirtimų normą valstybinių miškų
valdytojams ir kontroliuoja jos vykdymą;
9. teikia informaciją apie miško sklypų žemės ir miško vertę miško savininkams,
valdytojams, valstybinėms institucijoms, Nekilnojamojo turto registrui;
10. rengia valstybinės reikšmės miškų schemas, organizuoja jų viešą svarstymą, nagrinėja
prašymus, atlieka kadastrinių duomenų tikrinimus vietoje;
11. rengia miškų priskyrimo miškų grupėms sąrašus (schemas) ir tikslinimo projektus;
12. koordinuoja ir vykdo miškų būklės stebėseną;
13. tvarko miškotvarkos duomenų, miškų informacijos ir Miškų valstybės kadastro archyvą;
14. vykdo nacionalinę miškų inventorizaciją, apibendrina jos metu surinktus duomenis,
rengia leidinius;
15. kaupia duomenis apie miškų ūkio veiklą, rengia Lietuvos miškų statistinius leidinius,
teikia informaciją apie miškų ūkį;
16. organizuoja nepriklausomų medienos matuotojų atestavimą Aplinkos ministerijos
nustatyta tvarka ir kontroliuoja medienos matavimo darbų kokybę;
17. kontroliuoja miškų inventorizacijos, miškotvarkos darbų ir miškotvarkos projektų kokybę
valdos ir šalies ar regionų lygiu;
18. rengia ir tvirtina instrukcijas, reglamentus, rekomendacijas ir kitus norminius
dokumentus valstybinės miškų kontrolės, miškotvarkos, miškų inventorizacijos ir išteklių
apskaitos, Miškų valstybės kadastro tvarkymo, miško sanitarinės apsaugos, miško
genetinių išteklių išsaugojimo, sėklinės bazės ir dauginamosios medžiagos klausimais,
pagal kompetenciją dalyvauja rengiant kitų teisės aktų projektus;
19. analizuoja ir apibendrina valstybinės miško inventorizacijos metu nustatytas miškų
būklės pokyčių tendencijas, teikia pasiūlymus tobulinimui teisės aktų, reglamentuojančių
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miškų būklę, miško naudojimą, miško ūkinę veiklą ir miškotvarkinį projektavimą,
tobulinimui;
atlieka regionų aplinkos apsaugos departamentų veiklos, vykdant miškų būklės,
naudojimo, atkūrimo ir apsaugos valstybinę kontrolę koordinavimą ir priežiūrą;
tikrina ar miškų tvarkymo schemų rengimo, derinimo, viešo svarstymo procedūros
atitinka teisės normas ir sprendiniai atitinka teritorijų planavimo normų sąvadą;
teikia Aplinkos ministerijai motyvuotas išvadas dėl miškų tvarkymo schemų ir
valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektų tvirtinimo tikslingumo;
apibendrina regionų aplinkos apsaugos departamentų pareigūnų atliktų patikrinimų miško
valdytojų ir naudotojų miškuose medžiagą ir teikia pasiūlymus Aplinkos ministerijai ir
Generalinei miškų urėdijai prie Aplinkos ministerijos nustatytiems trūkumams pašalinti;
analizuoja išduodamų leidimų kirsti mišką teisėtumą, vykdo leidimuose nustatytų limitų
ir sąlygų laikymosi kontrolės priežiūrą, analizuoja ir apibendrina informaciją apie
neteisėtus miškų kirtimus šalies miškuose, teikia informaciją Aplinkos ministerijai;
pagal kompetenciją konsultuoja ir teikia kvalifikuotą pagalbą regionų aplinkos apsaugos
departamentams, miškų urėdijoms, valstybiniams parkams ir privačių miškų
savininkams, kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims valstybinės miškų kontrolės,
miško sanitarinės apsaugos, genetinių išteklių išsaugojimo, sėklinės bazės,
dauginamosios medžiagos ir kitais klausimais;
pagal kompetenciją organizuoja, koordinuoja ir dalyvauja mokymuose keliant regionų
aplinkos apsaugos departamentų valstybinių miškų pareigūnų, miškų urėdijų ir
valstybinių parkų specialistų, privačių miškų savininkų ir kitų fizinių ar juridinių asmenų
kvalifikaciją;
atlieka regionų aplinkos apsaugos departamentų valstybinių miškų kontrolės pareigūnų
veiklos, taikant įstatymuose nustatytas sankcijas fiziniams ir juridiniams asmenims už
miško naudojimo, atkūrimo ir apsaugos reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus,
koordinavimą ir priežiūrą;
bendradarbiauja su užsienio įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis miškųkontrolės,
miškų inventorizacijos, miškų apskaitos, miškų statistikos, miškų stebėsenos, darnaus
miškų ūkio ūkio stebėsenos, miško sanitarinės apsaugos, miško genetinių išteklių ar
sėklinės bazės išsaugojimo, miško dauginamosios medžiagos kilmės kontrolės ir kitose
srityse pagal kompetenciją;
informuoja suinteresuotas institucijas ir visuomenę Lietuvos miško išteklių, miškų ūkinės
veiklos, miškų būklės, vykdomų miško sanitarinės apsaugos priemonių, miško genetinių
išteklių išsaugojimo, sėklinės bazės, dauginamosios medžiagos ir kitais klausimais pagal
savo kompetenciją;
dalyvauja vykdant miškų ūkio informacinių sistemų kūrimo, tobulinimo ir plėtros darbus,
teikia pasiūlymus šalies miškų informacinių sistemų plėtrai, koordinuoja miško
informacinių sistemų sąveiką, organizuoja šalies miškus kontroliuojančių institucijų
informacinės sistemos kūrimą ir plėtrą;
seka visų nuosavybės formų miškų sanitarinę būklę Lietuvos teritorijoje, vykdo miško
būklės ir svarbiausių miško ligų sukėlėjų bei kenkėjų rūšių stebėseną, organizuoja
rekognostinius ir detaliuosius mišo patologijos tyrimus;
prognozuoja miško ligų sukėlėjų plitimą, kenkėjų invazijas, planuoja profilaktines ir
naikinamąsias miško sanitarinės apsaugos priemones, organizuoja ir dalyvauja atliekant
masinio miško pakenkimo židinių likvidavimo priemones;
kontroliuoja miško sanitarinę apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų
laikymąsi ir miško sanitarinės apsaugos priemonių įgyvendinimą;
organizuoja miško sėklinės bazės kūrimą, tvarko Lietuvos miško genetinių išteklių
duomenų bazę ir Lietuvos miško sėklinės bazės sąvadą;
kaupia miško genetinius išteklius: atrenka, įvertina ir aprobuoja, sudaro jų genetinės
medžiagos pavyzdžius, juos saugo ir atlieka jų gyvybingumo tyrimą;
vykdo miško genetinių išteklių paveldimumo tyrimus;

37. kontroliuoja Augalų nacionalinių genetinių išteklių įstatymo, Augalų (miško) genetinių
draustinių, Miško sėklinių medynų, Miško dauginamosios medžiagos nuostatų ir kitų
norminių aktų reikalavimų vykdymą ir miško genetinių išteklių išsaugojimo priemonių
įgyvendinimą;
38. kontroliuoja šalies rinką tiekiamos miškų atkūrimui ir įveisimui naudojamos miško
dauginamosios medžiagos atitiktį Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytiems
kilmės ir kokybės reikalavimams;
39. atlieka miško dauginamosios medžiagos kilmės identifikavimą;
40. kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie miško sėklų rezervą ir atlieka jo kokybinį
įvertinimą;
41. kontroliuoja miško sėklinės bazės objektų naudojimą miško dauginamosios medžiagos
ruošai;
42. kontroliuoja medžių rūšių kilmių rajonavimo reikalavimų laikymąsi, išduoda leidimus
miško dauginamosios medžiagos perkėlimui;
43. kontroliuoja miško dauginamosios medžiagos ruošą, auginimą, dauginimą, laikymą,
transportavimą, siuntų sudarymą, prekybą miško dauginamąja medžiaga vidaus rinkoje ir
su užsienio valstybėmis, išduoda kilmės sertifikatus;
44. nustato miško, dekoratyvinių medžių ir krūmų sėklų kokybę, išduoda kokybės pažymas;
45. tikrina naudojimo teisėtumą miško dauginamosios medžiagos, gautos iš sėklinės bazės,
kuri sudaryta iš genetiškai modifikuotų organizmų;
46. analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų valstybinei miško
apsaugai, miškotvarkai, miškų inventorizacijai, miško sanitarinei apsaugai, genetinių
išteklių ir sėklinės bazės išsaugojimui, panaudojimo;
47. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.
Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos
Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos seimo ir Vyriausybės nutarimais, aplinkos
ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
Tarnybos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. baigiasi gruodžio 31 d.
Funkcijoms vykdyti Tarnyba patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja valstybės turtu.
Tarnyba yra išlaikoma iš valstybės biudžeto specialiosios Bendrųjų miškų ūkio reikmių
finansavimo programos lėšų. Tarnybos metinę išlaidų sąmatą tvirtina aplinkos ministras. Tarnyba
gali turėti ir kitų lėšų, gaunamų ir naudojamų įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1802, patvirtinta Valstybinės miškų tarnybos struktūra – 65 darbuotojai (33 karjeros valstybės
tarnautojai ir 32 dirbantys pagal darbo sutartį). Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m.
gegužės 18 d. įsakymu Nr. D1-415 patvirtinta nauja Valstybinės miškų tarnybos struktūra – 67
darbuotojai (36 karjeros valstybės tarnautojai ir 31 dirbantis pagal darbo sutartį).
Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2010 m. įsakymu Nr. 54-10-V “Dėl Valstybinės
miškų tarnybos buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo” nustatyta, kad Valstybinė miškų
tarnyba tvarko apskaitą ir sudaro finansines ataskaitas vadovaudamasi Aplinkos ministerijos
buhalterinės apskaitos vadovu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m.
vasario 12 d. įsakymu Nr. D1-131 “Dėl Aplinkos ministerijos buhalterinės apskaitos vadovo
patvirtinimo”. Buhalterinės apskaitos vadovas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės
įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais (VSAFAS) ir kitais teisės
aktais. Tarnybos parengto Apskaitos vadovo nuostatos neprieštarauja VSAFAS.
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VERČIŲ PAGAL GRUPES POKYTIS NUO 2010
M. SAUSIO 1D IKI 2010 M. RUGSĖJO 30 D.
Laikotarpio pradžioje ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina 5932293,48,
įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 5915266,48 Lt. Sukaupta nusidėvėjimo
suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2664918,15 Lt. Nurašyta ilgalaikio turto savikaina
24287,00 Lt, naujai nupirkta už 7260,00 Lt Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje sudaro 3250348,33 Lt.

Laikotarpio pradžioje ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimo savikaina 1154546,43, per
ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto įsigyta už 58231,00 Lt, įsigijimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje 1212777,43 Lt. Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje 1126051,69 Lt. Ilgalaikio nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje sudaro 86725,74 Lt.
FINANSAVIMO SUMŲ POKYTIS NUO 2010 M. SAUSIO 1 D. IKI 2010 M. RUGSĖJO 30 D.
Laikotarpio pradžioje finansavimo sumų likutis buvo 3850303,56 Lt, iš jų valstybės
biudžeto 3820125,86 Lt ir Europos Sąjungos programoms vykdyti 30177,70 Lt. Per ataskaitinį
laikotarpį iš valstybės biudžeto buvo gauta 3141715,00 Lt, iš jų atsargoms įsigyti 166740,00 Lt ir
2974975,00 Lt kitoms išlaidoms kompensuoti, nemokamai gauta turto už 198772,00 Lt,.
Panaudota savo veiklai per ataskaitinį laikotarpį nepiniginiam turtui įsigyti 837442,00 Lt ir
kitoms išlaidoms kompensuoti 2707237,00 Lt. Per ataskaitinį gauta ES lėšų 1990,00 Lt bei
91693,70 Lt kitų lėšų, kurias sudaro lėšos, gautos iš draudimo bendrovės audros padarytai žalai
likviduoti. Finansavimo lėšų likutis laikotarpio pabaigai 3739795,26 Lt.
Kita informacija
Vadovaujantis 8-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto
„Atsargos“ 37 punktu per ataskaitinį laikotarpį atiduotas naudoti ūkinis inventorius buvo
nurašytas 13735,65 Lt iš balansinės 202 sąskaitos ir perkeltos į 021 „Ūkinis inventorius“
užbalansinę sąskaitą.

Direktorius

Rimantas Prūsaitis

___________________________________________________________________________________________________
Kodas 188784364. Pramonės pr. 11a, LT-51327 Kaunas. Tel. (8-37) 490 220. Faks. (8-37) 490 251. El. paštas: vmt@lvmi.lt

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
1 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)
Valstybinė miškų tarnyba
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Įmonės kodas 302471705, Pramonės pr. 11A, Kaunas
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2010 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
2010-10-29 Nr.
(data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais
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PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS
FINANSAVIMO PAJAMOS
Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybių biudžetų
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų
Iš kitų finansavimo šaltinių
MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS
PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS
Pagrindinės veiklos kitos pajamos
Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma
PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS
DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO
NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS
KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ
KOMANDIRUOČIŲ
TRANSPORTO
KVALIFIKACIJOS KĖLIMO
PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO
NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ
SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA
SOCIALINIŲ IŠMOKŲ
NUOMOS
FINANSAVIMO
KITŲ PASLAUGŲ
KITOS
PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
KITOS VEIKLOS REZULTATAS
KITOS VEIKLOS PAJAMOS
PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS
KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ
APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA
PELNO MOKESTIS
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ
NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ
NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI
TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

3540925,00
3487190,00
3487190,00

53735,00
53735,00
3487190,00
2316446,00
720205,00
107990,00
52680,00
19074,00
1539,00
2500,00
117144,00

144388,00
5224,00
53735,00
-922,00
85742,00
918,00
85746,00
416,00

53229,00
53229,00

Rimantas Prūsaitis

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų
pavadinimas)

Ataskaitinis
laikotarpis

(parašas)

(vardas ir
pavardė)

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)
Valstybinė miškų tarnyba
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
302471705, Pramonės pr. 11A, Kaunas
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2010 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
2010-10-29 Nr.
(data)

Straipsniai

Eil. Nr.

A.
I.
I.1
I.2
I.3
I.4
II.
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
II.7
II.8
II.9
II.10
III.
IV.
B.
C.
I.
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
II.
III.
III.1
III.2
III.3
III.4
III.5
IV.
V.

D.
I.

ILGALAIKIS TURTAS
Nematerialusis turtas
Plėtros darbai
Programinė įranga ir jos licencijos
Kitas nematerialusis turtas
Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai
Ilgalaikis materialusis turtas
Žemė
Pastatai
Infrastruktūros ir kiti statiniai
Nekilnojamosios kultūros vertybės
Mašinos ir įrenginiai
Transporto priemonės
Kilnojamosios kultūros vertybės
Baldai ir biuro įranga
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai
Ilgalaikis finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
BIOLOGINIS TURTAS
TRUMPALAIKIS TURTAS
Atsargos
Strateginės ir neliečiamosios atsargos
Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius
Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys
Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
Išankstiniai apmokėjimai
Per vienus metus gautinos sumos
Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
Gautinos finansavimo sumos
Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas
Sukauptos gautinos sumos
Kitos gautinos sumos
Trumpalaikės investicijos
Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais
Paskutinė
Paskutinė
praėjusio
Pastabos ataskaitinio
ataskaitinio
Nr.
laikotarpio
laikotarpio
diena
diena
3337074
86726
86726

3250348
2329941

297082
242187
381138

572726
11619
11619

115373,00
140865

5913
134952

304869

IŠ VISO TURTO:

3909800

FINANSAVIMO SUMOS
Iš valstybės biudžeto

3739795
3615933

Eil. Nr.

II.
III.
IV.
E.
I.
I.1
I.2
I.3
II.
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.5.1
II.5.2
II.6
II.7
II.8
II.9
II.10
II. 11
F.
I.
II.
II.1
II.2
III.
IV.
IV.1
IV.2
G.

Straipsniai

Pastabos
Nr.

Iš savivaldybės biudžeto
Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
Iš kitų šaltinių
ĮSIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
Ilgalaikiai atidėjiniai
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai
Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus
Grąžintinos finansavimo sumos
Kitos mokėtinos sumos biudžetui
Mokėtinos socialinės išmokos
Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos
Tiekėjams mokėtinos sumos
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Sukauptos mokėtinos sumos
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
GRYNASIS TURTAS
Dalininkų kapitalas
Rezervai
Tikrosios vertės rezervas
Kiti rezervai
Nuosavybės metodo įtaka
Sukauptas perviršis ar deficitas
Einamųjų metų perviršis ar deficitas
Ankstesnių metų perviršis ar deficitas
MAŽUMOS DALIS

Paskutinė
ataskaitinio
laikotarpio
diena

Paskutinė
praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio
diena

32168
91694
73891

73891

298
5662
62888
4127
916
96114

96114
53229
42885

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR
MAŽUMOS DALIES:

3909800

Direktorius

______

Rimantas Prūsaitis

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas
(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio
finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formos pavyzdys)
Valstybinė miškų tarnyba 2010 metų 9 mėnesių
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
Per ataskaitinį laikotarpį
Eil.
Nr.

Finansavimo sumos

Finansavimo
sumų likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pradžioje

1

2

3

4

1.

Iš valstybės biudžeto (išskyrus
valstybės asignavimams priklausančią
finansavimo sumų, gautų / gautinų iš
Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų, dalį):

3820126

3141715

198772

3544679

3615934

3820126
3811240
8886

3141715
166740
2974975

198772
198772

3544679
837442
2707237

3615934
3339310,00
276624

30178

0,00

0,00

30178

1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.

Biudžeto asignavimai:
nepiniginiam turtui įsigyti
kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš valstybės biudžetinių įstaigų
nepiniginiam turtui įsigyti
kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš savivaldybės biudžeto:
Biudžeto asignavimai:
nepiniginiam turtui įsigyti
kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš savivaldybės biudžetinių įstaigų
nepiniginiam turtui įsigyti
kitoms išlaidoms kompensuoti

3.

Iš Europos Sąjungos, užsienio
valstybių ir tarptautinių
organizacijų:

3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.

Biudžeto asignavimai:
nepiniginiam turtui įsigyti
kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš valstybės biudžetinių įstaigų
nepiniginiam turtui įsigyti
kitoms išlaidoms kompensuoti

Gautos
finansavimo
sumos, išskyrus
nemokamai
gautą turtą

Nemokamai
gautas turtas

Perduota
kitiems viešojo
sektoriaus
subjektams

Grąžinta

5

6

7

Finansavimo
Finansavimo
sumų
sumų
sumažėjimas dėl
sumažėjimas dėl
jų panaudojimo
turto perleidimo
savo veiklai
8

9

30178
30178
0

Gautinų
finansavimo
sumų
pasikeitimas

Finansavimo
sumų likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

10

11

30178

0,00

0,00

30178
0
0
0

Per ataskaitinį laikotarpį
Eil.
Nr.

1
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.

Finansavimo sumos

2
Tiesiogiai:
nepiniginiam turtui įsigyti
kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš kitų šaltinių:
nepiniginiam turtui įsigyti
kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš viso finansavimo sumų:

Finansavimo
sumų likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pradžioje
3

Gautos
finansavimo
sumos, išskyrus
nemokamai
gautą turtą
4

0

93683

3850304

93683
3235398,00

Nemokamai
gautas turtas

Perduota
kitiems viešojo
sektoriaus
subjektams

Grąžinta

5

6

7

Finansavimo
Finansavimo
sumų
sumų
sumažėjimas dėl
sumažėjimas dėl
jų panaudojimo
turto perleidimo
savo veiklai
8

9

0

198772,00

3544679

Gautinų
finansavimo
sumų
pasikeitimas

Finansavimo
sumų likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

10

11

93683
0
93683,00
3739795

