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Molėtai  

I. BENDROJI DALIS 

1. Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame" yra asociacija, pelno 
nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. 

2. Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame" yra įregistruota 2004 m. 
rugsėjo 7 d. 

3. Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame" veiklos trumpas apibūdinimas:  
Aktyviai dalyvauja rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros planus bei programas Molėtų rajone; 

telkia vietos valdžios, verslo, nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei organizacijų pastangas ieškant 
tinkamiausių sprendimų kaimo vietovių ekonominei ir socialinei gerovei kelti; skatina ir palaiko 
vietines kaimo žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros, socialinės paramos ir 
kitose srityse; organizuoja kaimo plėtros dalyvių švietimą bei mokymą. 

4. Duomenys apie Molėtų rajono vietos veiklos grupę "Keisdamiesi keičiame" kaupiami ir 
saugomi VĮ Registrų centras registre. 

5. Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame" dalyvauja šiose programose ir 
įgyvendina jų finansuojamus projektus:  

5.1. 2015 m. rugsėjo 30 d. pateikta paraiška Kaimo plėtros programos priemonei (2014-2020 
m.) „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS“ Nr.42VS-KU-15-1-06802-PR001. Suteikta 
paramos suma 1 636 108 eurų;  

5.2. Nuo 2020 m. kovo 10 d. kaip partneris dalyvauja Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos 
grupės projekte „Kartos kartu“ pagal Kaimo plėtros programos (2014-2020 m.)  priemonės 
„LEADER“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“, sutartis Nr. 
44TT-KS-19-2-08615-PR001; 

5.3. Nuo 2020 m. sausio 28 d. kaip partneris dalyvauja Utenos regiono vietos veiklos grupės iš 
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 08.5.1-ESFA-K-853-
01-0008 „Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį 
verslą“; 

5.4. 2021 m. kovo 17 d. pradėtas įgyvendinti Teritorinio bendradarbiavimo projektas 
„Verslumo kodas Aukštaitijoje“ Nr. 44TT-KU-20-3-09715-PR001 pagal Kaimo plėtros 2014-2020 
metų programos priemonės LEADER veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir 
įgyvendinimas“. Suteikta paramos suma iki 26 672 eurų. 

6. Molėtų rajono vietos veiklos grupės "Keisdamiesi keičiame" darbuotojų skaičius 
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo – 2, o praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 3. 
Vidutinis metinis darbuotojų skaičius – 2,88. 

7. Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ apskaitą tvarkė finansininkė 
Eglė Skardytė, asociacijoje dirbusi pagal neterminuotą darbo sutartį nuo 2016 m. spalio 1 d. iki 2021 
m. lapkričio 5 d. Nuo 2021 m. lapkričio 15 d. apskaitą pagal pasirašytą 3 m. sutartį tvarko MB 
Paskalina, į.k. 305622781. 



 
 
 
 

II. APSKAITOS POLITIKA 
 

II.1. Bendrosios nuostatos 
 

8. Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame" buhalterinė apskaita 
tvarkoma ir finansinė atskaitomybė rengiama vadovaujantis apskaitos politikos metodikomis ir šiais 
teisės aktais:  

 LR Finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372 „Dėl pelno nesiekiančių 
ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų 
sudarymo ir pateikimo ir politinės kampanijos dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų 
įvertinimo patvirtinimo“;  

 LRV 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos 
operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“; 

 LR labdaros ir paramos fondų įstatymu Nr. I-1232; 
 LR asociacijų įstatymu Nr. IX-1969; 
 LRV 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“; 

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 489 redakcija); 
 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu Nr. IX-574; 
 Kitais teisės aktais, kurie reglamentuoja buhalterinę apskaitą. 

9. Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame" finansiniai metai sutampa 
su kalendoriniais metais. 

 
II.2. Finansavimas 

 
10. Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame" finansavimu laikoma 

valstybės ir savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų ar kitų 
asmenų parama, tikslinės lėšos ir (arba) materialinė pagalba, skirta Molėtų rajono vietos veiklos 
grupės "Keisdamiesi keičiame" įstatuose nustatytiems tikslams įgyvendinti. Molėtų rajono vietos 
veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame" apskaitoje išskiriamas gautinas ir gautas finansavimas. 

11. Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame" naudojami tokie 
finansavimo būdai:  

o tikslinis finansavimas 
o juridinių ir fizinių asmenų parama; 
o nario mokesčiai; 
o kitas finansavimas. 

12. Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame" tiksliniais įnašais laikoma 
valstybės arba savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų, 
juridinių bei fizinių asmenų teikiama parama griežtai apibrėžtiems tikslams įgyvendinti. 

13. Tiksliniai įnašai pripažįstami ir parodomi apskaitoje, jei jie atitinka šiuos požymius:  
a. Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame", kaip organizacija, gaunanti 

tikslinių įnašų, pagal savo įstatuose numatytą veiklos pobūdį atitinka teikiamos paramos sąlygas; 
b. yra dokumentais patvirtintų sprendimų ir kitų įrodymų, kad įnašai bus gauti. 
     Informacija apie tikslinio finansavimo sumų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį 

pateikiama aiškinamojo rašto pastabų Nr. 6 lentelėje. 
14.      Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame" turi paramos gavėjo statusą 

ir gauna 2% nuo GPM paramą, kurią perveda VMI, pagal gyventojo nurodymą. Ši parama priskiriama 
prie juridinių ir fizinių asmenų paramos finansavimo būdo. Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį 



gautą paramą ir jos pasikeitimą įskaitant paramos panaudojimą yra pateikta aiškinamojo rašto pastabų 
Nr. 7, 8 lentelėse. 

15. Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame" finansavimas laikomas 
panaudotu tiek, kiek patirtų sąnaudų. 

16. Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame" detalizuoja reikšmingas 
finansavimo straipsnių sumas aiškinamojo rašto pastabos Nr. 9 lentelėje.  

17. Skirto ir panaudoto tikslinio finansavimo dalis, susijusi su programos (paramos) tikslų 
įgyvendinimu, vadinama finansavimo pajamomis. 
 

II.3. Pajamos 
 

18. Ūkio subjekto per ataskaitinį laikotarpį panaudotos finansavimo sumos pripažįstamos 
finansavimo pajamomis. 

 
II.4. Sąnaudos 

 
19. Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, registruojamos Molėtų 

rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame" apskaitoje ir parodomos finansinėje 
atskaitomybėje pagal kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus. Sąnaudos apskaitoje 
pripažįstamos tada, kai faktiškai patiriamos, neatsižvelgiant į pinigų išmokėjimą. 

20. Sąnaudos Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame" apskaitoje turi būti 
pripažįstamos įvykdžius šias sąlygas:  

a. sąnaudos turi būti susijusios su Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi 
keičiame" turto naudojimu ar kitų juridinių asmenų teikiamomis paslaugomis arba Molėtų rajono 
vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame" įsipareigojimų kitiems juridiniams asmenims didėjimu, 
ir šie įsipareigojimai turi būti patikimai įvertinti; 

b. jei Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame" pajamos, susijusios su 
tam tikrų išteklių naudojimu, bus uždirbamos per keletą būsimųjų ataskaitinių laikotarpių ir dėl to 
pajamų ir sąnaudų ryšys gali būti nustatytas tik apytiksliai, apskaitoje taikomi netiesioginiai sąnaudų 
pripažinimo bei įtraukimo į apskaitą būdai (ilgalaikio turto nusidėvėjimas, amortizacija); 

c. per ataskaitinį laikotarpį Molėtų rajono vietos veiklos grupės "Keisdamiesi keičiame" 
patirtos išlaidos nedelsiant pripažįstamos to ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, jei jų neįmanoma 
susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir nenumatoma, kad per būsimuosius ataskaitinius laikotarpius 
iš šių išlaidų bus galima gauti pajamų. 

21. Skirto ir panaudoto tikslinio finansavimo dalis, susijusi su programos (paramos) tikslų 
įgyvendinimu, vadinama finansavimo pajamomis.  

22. Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame" sąnaudos priskiriamos 
atskiriems tikslams ir programoms tokia tvarka (pagal šiuos principus):  

a. Įstaiga pasirenka sąnaudų priskyrimo įvairiems tikslams ir programoms atsižvelgiant į 
finansavimo dokumentus. 

23. Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame" sąnaudos, susijusios su atskirų 
programų įgyvendinimu, grupuojamos taip:  

a. Įstaiga su įvairių programų įgyvendinimu susijusias sąnaudas grupuoja pagal projekte 
ar sutartyje nurodytus požymius; 

b. Jei projekte ar sutartyje nenurodyti sąnaudų grupavimo požymiai, įmonė grupuoja 
sąnaudas pagal bendras taisykles. 

24. Molėtų rajono vietos veiklos grupės "Keisdamiesi keičiame" veiklos sąnaudos skirstomos 
į pardavimo ir bendrąsias bei administracines sąnaudas. Prie veiklos sąnaudų priskiriamos sąnaudos, 
tiek susijusios su remiamų ar finansuojamų programų įgyvendinimu, tiek su juo nesusijusios. 

25. Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame" kitoms sąnaudoms 
priskiriamos visos sąnaudos, nesusijusios su pagrindine veikla. Jos sudaro nedidelę sąnaudų dalį ir 
dažnai būna nepastovios.  



26. Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame" detalizuoja reikšmingas 
sąnaudų straipsnių sumas aiškinamojo rašto pastabos Nr. 11 lentelėje. 

27. Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame" detalizuoja finansavimo 
panaudojimą pagal atskiras programas aiškinamojo rašto pastabų Nr. 12, 13, 14, 15, 16 lentelėse. 

28. Ataskaitiniu laikotarpiu Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame" 
labdaros ir  (arba) paramos niekam nesuteikė. 
 

II.5. Darbo apmokėjimas 
 

29. Apskaičiuojant Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame" darbuotojų 
darbo užmokestį vadovaujamasi šiais teisės aktais:  

a. LR Darbo kodeksu ; 
b. kitais teisės aktais. 

30. Molėtų rajono vietos veiklos grupės "Keisdamiesi keičiame" apskaičiuojant darbo 
užmokestį naudojamos tokios darbo apmokėjimo formos:  

a. Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame" naudoja nekintančio darbo 
rėžimo darbo apmokėjimo formą. 

31. Išskaitos iš Molėtų rajono vietos veiklos grupės "Keisdamiesi keičiame" darbuotojų darbo 
užmokesčio atliekamos ir parodomos apskaitoje tokia tvarka:  

a. Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame" gali atlikti šias išskaitas iš 
darbo užmokesčio: eilinės išskaitos pagal įstatymus (mokesčiai); išskaitos pagal vykdomuosius raštus 
(ir kitus teismo, antstolio ir t. t. dokumentus); kitos pagal įstatymus leidžiamos išskaitos; 

b. Apskaitoje atliekant išskaitas fiksuojamas įsipareigojimo darbuotojams sumažėjimas. 
32. Darbo užmokesčio perskaičiavimas dėl klaidų ir kitų priežasčių Molėtų rajono vietos 

veiklos grupės "Keisdamiesi keičiame" atliekamas ir jos apskaitoje parodomas tokia tvarka:  
a. apskaičiuota per daug darbo užmokesčio; 
b. apskaičiuota per mažai darbo užmokesčio; 
c. išskaičiuota per daug mokesčių; 
d. išskaičiuota per mažai mokesčių; 
e. netinkamai pritaikyti neapmokestinamieji dydžiai; 
f. kiti atvejai. 

33. Atostoginių apskaičiavimas, sumokėjimas ir registravimas Molėtų rajono vietos veiklos 
grupė "Keisdamiesi keičiame" apskaitoje atliekamas tokia tvarka:  

a. Molėtų rajono vietos veiklos grupės "Keisdamiesi keičiame" darbuotojams 
apskaičiuojami ir išmokami atostoginiai vadovaujantis LR Darbo kodekso nuostatomis. 

 
II.6. Nematerialusis turtas 

 
34. Nematerialusis turtas Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame" 

pripažįstamas, jei jis atitinka visus šiuos nematerialiojo turto pripažinimo požymius:  
a. Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame" pagrįstai tikisi ateityje 

gauti iš turto ekonominės naudos; 
b. turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina gali būti patikimai įvertinta ir atskirta nuo 

kito turto vertės; 
c. Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame" gali tuo turtu disponuoti, 

jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis kitiems. 
35. Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. 

Nematerialusis turtas, įsigytas užsienio valiuta, apskaitoje registruojamas eurais pagal pirkimo dieną 
galiojantį valiutos kursą. 

36. Molėtų rajono vietos veiklos grupės "Keisdamiesi keičiame" nematerialiojo turto 
atnaujinimo ar tobulinimo išlaidos, patirtos jį įsigijus ar sukūrus, pripažįstamos sąnaudomis tą 
ataskaitinį laikotarpį, kurį jos patiriamos. 



37. Molėtų rajono vietos veiklos grupės "Keisdamiesi keičiame" nematerialiojo turto 
amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą. 

38. Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame" detalizuoja reikšmingas 
nematerialiojo turto straipsnių sumas aiškinamojo rašto pastabos Nr. 1 lentelėje. 

 
II.7. Ilgalaikis materialusis turtas 

 
39. Materialusis turtas Molėtų rajono vietos veiklos grupės "Keisdamiesi keičiame" 

priskiriamas ilgalaikiam turtui, jei jis atitinka visus šiuos požymius:  
a. Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame" ketina jį naudoti ilgiau nei 

vienus metus; 
b. Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame" pagrįstai tikisi gauti iš 

turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais; 
c. Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame" gali patikimai nustatyti 

turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą; 
d. turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už minimalią ilgalaikio 

materialiojo turto savikainą, Molėtų rajono vietos veiklos grupės "Keisdamiesi keičiame" nustatytą 
kiekvienai turto grupei; 

e. Molėtų rajono vietos veiklos grupės "Keisdamiesi keičiame" yra perduota rizika, 
susijusi su materialiuoju turtu. 

40. Molėtų rajono vietos veiklos grupės "Keisdamiesi keičiame" ilgalaikiam materialiajam 
turtui taip pat priskiriamas gautas, bet dar nepradėtas naudoti ar nebaigtas komplektuoti ilgalaikis 
materialusis turtas. Toks ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas atskirai. Balanse jis 
įtraukiamas į ilgalaikio materialiojo turto atitinkamus straipsnius. 

41. Molėtų rajono vietos veiklos grupės "Keisdamiesi keičiame" ilgalaikis materialusis turtas 
apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. 

42. Šis Molėtų rajono vietos veiklos grupės "Keisdamiesi keičiame" ilgalaikis materialusis 
turtas apskaitomas perkainota verte. 

43. Pastarasis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o vėliau 
apskaitomas perkainota verte. 

44. Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame" savo ilgalaikį materialųjį turtą 
nuomoja ir panaudos būdu perduoda kitiems ūkio subjektams. Šios operacijos atitinkamai 
įforminamos nuomos ar panaudos sutartimi.  

45. Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame" savo veikloje naudoja iš kitų 
ūkio subjektų išsinuomotą ir panaudos būdu gautą ilgalaikį materialųjį turtą.  

46. Molėtų rajono vietos veiklos grupės "Keisdamiesi keičiame" ilgalaikio materialiojo turto 
eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, veiklos 
sąnaudoms. 

47. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbų registravimas apskaitoje 
priklauso nuo tų darbų rezultato. 

48. Ribotą laiką Molėtų rajono vietos veiklos grupės "Keisdamiesi keičiame" veikloje 
naudojamo ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina turi būti nudėvima per to 
turto naudingo tarnavimo laikotarpį, tačiau jei visiškai nudėvėtas ilgalaikis materialusis turtas ir toliau 
naudojamas Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame" veikloje, jo likutinė vertė, 
rodoma apskaitos registruose ir atskaitomybėje, negali būti mažesnė už 0,29 eurą. 

49. Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame" kiekvienos ilgalaikio 
materialiojo turto grupės nusidėvėjimo skaičiavimo metodai, tarnavimo laikas (maksimalus 
produkcijos kiekis) ir likvidacinė vertė yra tokie:  

 

Grupė Metodas 
Tarnavimo 

laikas/Kiekis 
Likvidacinė 
vertė 

Kompiuterinė technika 
tiesiogiai 

proporcingas (tiesinis) 
3 1 



 
50. Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame" detalizuoja reikšmingas 

ilgalaikio materialiojo turto straipsnių sumas aiškinamojo rašto pastabos Nr. 2 lentelėje. 
51. Visiškai nudėvėto, tačiau dar tebenaudojamo ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo 

savikaina pagal turto grupes pateikiama aiškinamojo rašto pastabų Nr. 3 lentelėje. 
 

II.8. Gautinos sumos 
 

52. Molėtų rajono vietos veiklos grupės "Keisdamiesi keičiame" gautinos sumos skirstomos į 
ilgalaikes ir trumpalaikes. 

53. Per vienus metus gautinos sumos mažinamos abejotinų skolų sumomis, taip apskaičiuojant 
gautinų sumų grynąją vertę. Abejotinos per vienus metus gautinos sumos kaupiamos kontrarinėje 
sąskaitoje. 

54. Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame" nustato tokią per vienus metus 
gautinų sumų priskyrimo abejotinoms skoloms ir nurašymo tvarką:  

a. per vienerius metus gautinos sumos pripažįstamos abejotinomis skolomis, praėjus 60 
d. nuo galutinio atsiskaitymo termino pabaigos. 

55. Po vienų metų gautinos sumos mažinamos abejotinų skolų sumomis, taip apskaičiuojant 
gautinų sumų grynąją vertę. Abejotinos po vienų metų gautinos sumos kaupiamos kontrarinėje 
sąskaitoje.  

56. Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame" nustato tokią po vienų metų 
gautinų sumų priskyrimo abejotinoms skoloms ir nurašymo tvarką:  

a. po vienerių metų gautinos sumos pripažįstamos abejotinomis skolomis, kai gaunama 
informacija apie debitoriaus bankrotą. 

 
II.9. Kasa ir kasos operacijos 

 
57. Pinigai į kasą iš ūkio subjektų, gyventojų priimami pagal kasos pajamų orderį, kurį pasirašo 

finansininkas, o priėmus pinigus - ir kasininko pareigas einantis asmuo. 
58. Pinigai iš kasos išmokami pagal kasos išlaidų orderį. 
59. Pinigai Molėtų rajono vietos veiklos grupėje "Keisdamiesi keičiame" išmokami pagal šiuos 

tinkamai įformintus dokumentus:  
a. mokėjimo žiniaraštį; 
b. avansinę apyskaitą; 
c. prašymą išduoti pinigus. 

60. Kasoje laikomų, taip pat imamų iš kredito ir kitų įstaigų, gabenamų bei atiduodamų į 
kredito ir kitas įstaigas pinigų saugumą užtikrina Molėtų rajono vietos veiklos grupės "Keisdamiesi 
keičiame" vadovas. 
 

II.10. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 
 

61. Molėtų rajono vietos veiklos grupės "Keisdamiesi keičiame" atsargoms priskiriamas 
trumpalaikis turtas, kuris naudojamas pajamoms uždirbti per vienus metus arba per vieną Molėtų 
rajono vietos veiklos grupės "Keisdamiesi keičiame" veiklos ciklą. 

62. Atsargos apskaitoje įvertinamos ir registruojamos įsigijimo savikaina. 

Baldai 
tiesiogiai 

proporcingas (tiesinis) 
6 1 

Kita įranga, prietaisai, įrankiai  
ir  įrenginiai  

tiesiogiai 
proporcingas (tiesinis) 

4 1 

Kitas materialusis turtas 
(įskaitant išankstinius apmokėjimus)  

tiesiogiai 
proporcingas (tiesinis) 

5 1 



63. Molėtų rajono vietos veiklos grupės "Keisdamiesi keičiame" atsargų įsigijimo savikainą 
sudaro pirkimo kaina ir toliau nurodytos kitos išlaidos. 

64. Į atsargų įsigijimo savikainą neįskaitomas sumokėtas pridėtinės vertės mokestis, išskyrus 
tuos atvejus, kai šis mokestis negrąžinamas (neatskaitomas). 

65. Molėtų rajono vietos veiklos grupės "Keisdamiesi keičiame" taikomi tokie atsargų 
įkainojimo būdai:  

 

Atsargos 
Įkainojimo 
būdas 

Gaminys/Prekė 

atsargos (leidiniai, reprezentaciniai suvenyrai, 
kanceliarines prekes ir kt. 

FIFO Prekė 

trumpalaikis turtas FIFO Prekė 

kuras FIFO Prekė 

 
66. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas gali būti registruojamas taikant nuolat apskaitomų 

ar periodiškai apskaitomų atsargų būdą.  
67. Sunaudojant ar parduodant prekes Molėtų rajono vietos veiklos grupės "Keisdamiesi 

keičiame" taikomas nuolat apskaitomų atsargų būdas ir periodiškai apskaitomų atsargų būdas. 
68. Nuolat apskaitomų atsargų būdas taikomas sunaudojant ar parduodant šias prekių grupes:  

a. kuras. 
69. Išankstiniai apmokėjimai yra viena iš trumpalaikio turto rūšių. Išankstinių apmokėjimų 

straipsnyje parodomi Molėtų rajono vietos veiklos grupės "Keisdamiesi keičiame" sumokėti avansai 
už trumpalaikį turtą ir paslaugas. Išankstiniai apmokėjimai apskaitoje registruojami užsienio valiuta, 
o balanse parodomi eurais - perkainota verte. 

70. Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame" detalizuoja reikšmingas 
atsargų, išankstinių apmokėjimų ir nebaigtų vykdyti sutarčių straipsnių sumas aiškinamojo rašto 
pastabos Nr. 4 lentelėje. 

 
II.11. Įsipareigojimai 

 
71. Molėtų rajono vietos veiklos grupės "Keisdamiesi keičiame" įsipareigojimams 

priskiriamos prievolės, atsirandančios dėl atliktų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, už kuriuos Molėtų 
rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame" privalės ateityje atsiskaityti turtu ir kurių dydį 
galima objektyviai nustatyti. 

72. Įsipareigojimai Molėtų rajono vietos veiklos grupės "Keisdamiesi keičiame" pripažįstami, 
gavus pinigų ar turto, atsiradus kitoms sutartinėms prievolėms, kurios bus įvykdytos ateityje. 

73. Įsipareigojimai apskaitoje registruojami turto ar sutartinės prievolės savikaina. 
Įsipareigojimai užsienio valiuta apskaitoje registruojami užsienio valiuta, o balanse parodomi eurais 
- perkainota verte. 

74. Molėtų rajono vietos veiklos grupės "Keisdamiesi keičiame" įsipareigojimai iš ilgalaikių 
perkeliami į trumpalaikius, kai pagal sandorio prievoles nuo balanso sudarymo datos iki sandorio 
įvykdymo lieka vieni metai ar mažiau. Perkėlimas atliekamas ir kitas atvejais, kai įsipareigojimas 
praranda ilgalaikio turto požymius. Atsižvelgiant į sutarčių sąlygas, trumpalaikis įsipareigojimas gali 
būti perkeliamas į ilgalaikį. 

75. Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame" detalizuoja reikšmingas  
trumpalaikių įsipareigojimų straipsnių sumas aiškinamojo rašto  pastabos Nr. 10 lentelėje. 

 
 
 
 



III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 
 

76. Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame" aiškinamojo rašto pastabose 
pateikiamos tik reikšmingus finansinės atskaitomybės straipsnius paaiškinančios lentelės ir (arba) 
tekstinė informacija. 

77. Aiškinamojo rašto pastabos numeris įrašytas prie atitinkamo finansinės atskaitomybės 
ataskaitos straipsnio, kurį jis paaiškina. 

78.  Aiškinamojo rašto pastabose pateikiama balanse ir veiklos rezultatų ataskaitoje nepateikta 
informacija, kuri būtina norint parodyti aplinkybes, galinčias turėti įtakos įmonės veiklai, finansinei 
būklei bei veiklos rezultatams. 

79.  Finansavimo panaudojimas Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame" 
aiškinamajame rašte parodomas taikant kaupimo principą. 

80.  Prie šio Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame" aiškinamojo rašto 
pridedamos tokios aiškinamojo rašto (pastabos) lentelės:  

Eil. 
Nr. 

Aiškinamojo rašto lentelės 
pavadinimas 

Komentaras, 
paaiškinimas 

Lentelės 
Nr. 

1. Nematerialusis turtas   1 

2. Ilgalaikis materialusis turtas  2 

3. 
Nudėvėtas, bet naudojamas ilgalaikis 
materialusis turtas 

 3 

4. Atsargos  4 

5. 
Panaudos būdu ar pagal perdavimo-
priėmimo aktą perduotas ilgalaikis turtas 

 5 

6. Tikslinio finansavimo sumų pasikeitimas  6 

7. Gauta parama  7 

8. 
Gautos paramos pasikeitimas, įskaitant jos 
panaudojimą  

 8 

9. 
Gautinas ir gautas finansavimas bei jo 
panaudojimas 

 9 

10. Trumpalaikiai įsipareigojimai   10 

11. Sąnaudos  11 

12. Finansavimo panaudojimas pagal programas NMA 12 

13. Finansavimo panaudojimas pagal programas Nario mokestis       13 

14. Finansavimo panaudojimas pagal programas 2 proc. parama  14 

15. Finansavimo panaudojimas pagal programas Molėtų r. savivaldybė 15 

16. Finansavimo panaudojimas pagal programas 
Teritorinis 
bendradarbiavimas 

16 

  
               
 
             Pirmininkė             

   
 
 
Dalia Mikelinskienė                     

        (pareigos) 
 

    
  
MB Paskalina direktorė 

     (vardas, pavardė) 
 
 
 
 
Eglė Skardytė 

          (pareigos) 
 

     (vardas, pavardė) 
   



m.

Pastabos Nr. 1

(eurais)

0,58 0,58 1,16

545,62 11189,45 11735,07

–
–

545,62 11189,45 11735,07

545,04 11188,87 11733,91

– 0,00 
–

545,04 11188,87 11733,91

0,58 0,58 1,16

Ataskaitinis laikotarpis: 2021
Pildymo data: 2022-04-11

Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame"
(įmonės pavadinimas)

300052758, Vilniaus g. 45, Molėtų r. sav.
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

NEMATERIALUSIS TURTAS

Rodikliai
Programinė 

įranga 
Kitas 

nematerialus 
Iš viso:

Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje

a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo 
savikaina
  Praėjusių finansinių metų pabaigoje
  Finansinių metų pokyčiai:

turto padidėjimas
turto sumažėjimas

  Finansinių metų pabaigoje

b) Amortizacija

c) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje 
(a) – (b)

  Praėjusių finansinių metų pabaigoje
  Finansinių metų pokyčiai:

amortizacija / padidėjimas
amortizacija / sumažėjimas

  Finansinių metų pabaigoje



m.

Pastaba Nr. 2

(eurais)

799,97 236,50 1,74 1038,21

4133,90 1422,27 1261,49 6817,66

– 565,00 565,00
–

4133,90 1422,27 1826,49 7382,66

3333,93 1185,77 1259,75 5779,45

– 561,57 93,60 70,14 725,31
–

3895,50 1279,37 1329,89 6504,76

–
–

238,40 142,90 496,60 877,90
  Finansinių metų pabaigoje
d) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje: 

  Finansinių metų pokyčiai:
nusidėvėjimas /  padidėjimas
nusidėvėjimas / sumažėjimas

  Finansinių metų pabaigoje
c)  Perkainojimas
  Praėjusių finansinių metų pabaigoje
  Finansinių metų pokyčiai:

perkainojimas /  padidėjimas
perkainojimas / sumažėjimas

  Finansinių metų pokyčiai:
turto padidėjimas
turto sumažėjimas

  Finansinių metų pabaigoje
b) Nusidėvėjimas
  Praėjusių finansinių metų pabaigoje

Iš viso:

Likutinė vertė praėjusių finansinių metų 
pabaigoje

a) Įsigijimo savikaina
  Praėjusių finansinių metų pabaigoje

Rodikliai
Kompiuterinė 

technika
Kitas 

materialusis 

Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame"
(įmonės pavadinimas)

300052758, Vilniaus g. 45, Molėtų r. sav.
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Ataskaitinis laikotarpis: 2021
Pildymo data: 2022-04-11

Baldai
Kita įranga, 
prietaisai, 



m.

Pastaba Nr. 3

(eurais)

1215,13 855,27 1261,49 3331,89

– 2105,40 2105,40
–

3320,53 855,27 1261,49 5437,29

  Finansinių metų pokyčiai:
turto padidėjimas
turto sumažėjimas

  Finansinių metų pabaigoje

Įsigijimo savikaina
  Praėjusių finansinių metų pabaigoje

Kitas 
materialusis 

Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame"
(įmonės pavadinimas)

300052758, Vilniaus g. 45, Molėtų r. sav.
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

NUDĖVĖTAS, TAČIAU NAUDOJAMAS  ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Iš viso:

Ataskaitinis laikotarpis: 2021
Pildymo data: 2022-04-11

Baldai
Kita įranga, 
prietaisai, 

Rodikliai
Kompiuterinė 

technika



m.

Pastaba Nr. 4

(eurais)

7687,22 7687,22

– 3348,03 90524,33 186,79 704,11 94763,26
– 3338,05 85438,86 186,79 704,11 89667,81

9,98 12772,69 12782,67

  Likutis finansinių metų pradžioje
  Finansinių metų pokyčiai:

  Likutis finansinių metų pabaigoje

turto sumažėjimas
turto padidėjimas

Išankstiniai 
apmokėjimai

Iš viso:Rodikliai

Atsargos 
(leidiniai, 

reprezentaciniai 
suvenyrai, 

kanceliarines 
prekes ir kt.)

Trumpalaikis 
turtas

Kuras

Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame"

300052758, Vilniaus g. 45, Molėtų r. sav.

(įmonės pavadinimas)

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI

2021
2022-04-11

Ataskaitinis laikotarpis:
Pildymo data:



m.

Pastaba

neterminuota

Nr. 5

2031-01-06

IkiNuo

2021-01-07

Turto vertė
Galimybė pratęsti 
panaudos sutartį

Panaudos laikotarpis
(eurais)

Bendro naudojimo patalpos ( 21,03 kv.m.)

Turto ar turto grupės pavadinimas

Negyvenamosios patalpos ( 40,21 kv.m.)

2031-01-06
822,25
192,39
3297,35Informacinis vidaus terminalas su programine įranga (2 vnt.)

Iš viso: 4311,99

2021-01-07
2015-04-01
2015-04-01
2015-04-01

Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame"
(įmonės pavadinimas)

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)
300052758, Vilniaus g. 45, Molėtų r. sav.

Nešiojamas kompiuteris
HDD išorinis įrenginys neterminuota

neterminuota

Ataskaitinis laikotarpis: 2021
Pildymo data: 2022-04-11

PANAUDOS BŪDU GAUTAS ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS



Pelno nesiekiančių juridinių asmenų 
buhalterinės apskaitos ir ataskaitų sudarymo ir 
pateikimo taisyklių 
7 priedas 

Ataskaitinis laikotarpis:   2021   m. 
Pildymo data:    2022-04-11 
 

Molėtų rajono vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiame“ 
(įmonės pavadinimas) 

 
300052758, Vilniaus g. 45, Molėtai, Molėtų r. sav. 

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys) 
 

 
TIKSLINIO FINANSAVIMO SUMŲ PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

Pastabos Nr. 6   
 

(eurais) 
Eilės 
Nr. 

Tikslinio finansavimo sumų 
šaltinis 

Likutis ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje 

Gauta per ataskaitinį 
laikotarpį 

Panaudota per 
ataskaitinį 
laikotarpį 

Gautinų sumų 
pasikeitimas 

Likutis ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Valstybės biudžetas      
2. Savivaldybių biudžetai 0,86 1320,00 1320,00  0,86 

3. ES fondų lėšos 7815,47 75240,06 70183,11  12872,42 

4. Kiti šaltiniai       

 
Iš viso 7816,33 76560,06 71503,11  12873,28 

 



Pelno nesiekiančių juridinių asmenų 
buhalterinės apskaitos ir finansinių 
ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklių 
4 priedas 

Ataskaitinis laikotarpis: 2021 m. 
Pildymo data: 2022-04-11 

 
 

Molėtų rajono vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiame“ 
(įmonės pavadinimas) 

 
300052758, Vilniaus g. 45, Molėtai, Molėtų r. sav. 

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys) 
 
 

PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTA PARAMA 
Pastaba Nr. 7 

(eurais) 
 
Eilės  
Nr. 

Gautos paramos teikėjas Gautos paramos dalykas 

Pavadinimas Kodas, buveinė (adresas) 
Pinigais 

 

Turtu, 
išskyrus 
pinigus 

 

Paslaugomis 
 

Turto 
panauda 

 

Savanorių darbu** 

Eur Valandos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Lietuvos Respublikos 
juridiniai asmenys 

       

2.  Užsienio valstybių 
juridiniai asmenys 

       

3. Fiziniai asmenys* ir 
anonimai 

X 
      

4.  Gyventojai, skyrę 
gyventojų pajamų 
mokesčio dalį 

X 
43,57 

X X X X  

5. Iš viso X 43,57      

* Fizinių asmenų duomenys neatskleidžiami. 
** Jei nėra galimybės įvertinti pinigine išraiška, gali būti nurodytos savanorių dirbtos valandos, apie tai nurodant pastaboje 



Pelno nesiekiančių juridinių asmenų 
buhalterinės apskaitos ir finansinių  
ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklių 
5 priedas 

Ataskaitinis laikotarpis: 2021 m. 
Pildymo data: 2022-04-11 
 

Molėtų rajono vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiame“ 
(įmonės pavadinimas) 

 
300052758, Vilniaus g. 45, Molėtai, Molėtų r. sav. 

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys) 
 

 
GAUTOS PARAMOS PASIKEITIMAS, ĮSKAITANT JOS PANAUDOJIMĄ, PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

Pastaba Nr. 8 
(eurais) 

 
Eilės 
Nr. 

 
Paramos dalykas 

 
Likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje 

 
Gauta per 
ataskaitinį 
laikotarpį 

 
Pergrupavimas* 

Panaudota per 
ataskaitinį 
laikotarpį 

 
Likutis ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje  

Iš viso 
Iš jų 

saviems 
tikslams 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Pinigai  104,52 43,57    148,09 
2. Turtas, išskyrus pinigus       
3. Parama, panaudota  

neliečiamajam kapitalui 
formuoti  

X X  X X X 

4. Iš viso 104,52 43,57    148,09 

* Pinigais gauta parama panaudota ilgalaikiam turtui įsigyti ar neliečiamajam kapitalui formuoti arba parduotas kaip parama gautas turtas, išskyrus pinigus. 
 



m.

Pastaba

Gautas tikslinis finansavimas 26905,75 18468,55 8437,20

9Nr.

Per ataskaitinį laikotarpį 
pripažintas gautu

Gautas tikslinis finansavimas 104,52

Per ataskaitinį laikotarpį 
pripažintas gautinu

0,86

Finansavimo pavadinimas

Gautinas finansavimas

Gautas tikslinis finansavimas

(eurais)

51714,56

Finansavimo likutis 
ataskaitinių metų 

pabaigoje

Per ataskaitinį laikotarpį 
gauta

Pastaba, papildoma informacija

GAUTINAS IR GAUTAS FINANSAVIMAS BEI JO PANAUDOJIMAS

Iš viso: 8594,17

Grąžintas nepanaudotas 
finansavimas

Gautas tikslinis finansavimas 0,86

Gautas tikslinis finansavimas

Gautos dotacijos

Finansavimo pavadinimas

Ataskaitinis laikotarpis: 2021
Pildymo data: 2022-04-11

Finansavimo likutis 
ataskaitinių metų 

pradžioje

Iš viso:

Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame"
(įmonės pavadinimas)

300052758, Vilniaus g. 45, Molėtų r. sav.
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

Finansavimo likutis 
ataskaitinių metų 

pabaigoje
Pastaba, papildoma informacija

Finansavimo likutis 
ataskaitinių metų 

pradžioje

Kaimo plėtros programos priemonė (2014-
2020m.) "Parama vietos projektams 

įgyvendinti pagal VPS"

0,290,29

Gautas tikslinis finansavimas 673,32

0,43

Per ataskaitinį laikotarpį 
panaudota

4434,50

71996,13 13321,6776723,63

Gauta 1,2 proc. GPM parama

Nario mokesčiai300,30

Gautas tikslinis finansavimas 0,43

48334,31

Mokymų projekto finansavimas

7814,75

Molėtų r. kaimo vietovių plėtros strategijos 
finansavimas

1320 1320

43,57

120,00 493,02

Molėtų r. savivaldybės parama projektui 
"Vietos plėtros strategijos 2014-2020 m. 

pradžiai"

148,09

Teritorinio bendradarbiavimo projektas
"Verslumo kodas Aukštaitijoje"



m.

Pastaba

Įsipareigojimai kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims

(įmonės pavadinimas)

Įsipareigojimai darbuotojams

Trumpalaikių įsipareigojimų grupė

Skolos tiekėjams

Įsipareigojimai valstybės ir savivaldybės biudžetui

Ataskaitinis laikotarpis: 2021
Pildymo data: 2022-04-11

10
(eurais)

Iš viso: 336,85

Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis

Finansiniai metai

Gauti išankstiniai apmokėjimai, trumpalaikiai

0

336,85 129,21

Praėję finansiniai metai

128,87

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

300052758, Vilniaus g. 45, Molėtų r. sav.

TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
Nr.

Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame"



m.

Pastaba

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos)
Patalpų išlaikymo
Ryšio paslaugų

Iš viso:
Kitų išlaidų

Viešinimo
Transporto išlaikymo, transporto paslaugos

Darbuotojų išlaikymo

11

Finansiniai metai

300,00

185,88
925,59

Ataskaitinis laikotarpis: 2021
Pildymo data: 2022-04-11

Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame"
(įmonės pavadinimas)

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

6054,29

(eurais)

Draudimo

Nario mokesčio
102,48
9,73

Banko paslaugų

130,84

725,31
922,42

Mokymų

Sąnaudų ar sąnaudų grupės pavadinimas

45287,53
725,31
922,42

9,73
2412,152412,15
71996,1371996,13

300052758, Vilniaus g. 45, Molėtų r. sav. 

6054,29
14939,91

45287,53

SĄNAUDOS

130,84
300,00
102,48

185,88
925,59

14939,91

Pripažintos 
sąnaudomis 

Nr.

Kanceliarinės prekių ir biuro technikos



m.

Pastaba

498,95

666,58

Finansavimo likutis 
ataskaitinių metų 

pabaigoje

Pinigai

biuro baldų, įrangos įsigijimo, 
aptarnavimo, eksploatacijos ir 
remonto 

758,56328,54 164,68922,42

100,00

196,25

322,3428,69

4434,50

VVG teritorijos gyventojų 
aktyvinimo išlaidos

2214,13

kitos išlaidos 19,10

(įmonės pavadinimas)

300052758, Vilniaus g. 45, Molėtų r. sav.
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

838,17

45287,53

Per ataskaitinį laikotarpį 
panaudota

Vertybės

Administravimo išlaidos:

Per ataskaitinį laikotarpį gauta

patalpų nuomos, komunalinių 
paslaugų išlaidos

Ataskaitinis laikotarpis: 2021
Pildymo data: 2022-04-11

100,00

Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame"

Pastaba, 
papildoma 
informacija

Pinigai

2835,11

3,28 151,48

137,04
432,84

FINANSAVIMO PANAUDOJIMAS PAGAL PROGRAMAS

Vertybės Paslaugos PaslaugosVertybės Pinigai

Nr. 12

300,00

185,88

-130,43

-30,84

(eurais)

dalyvavimo VVG tinkle nario 
mokestis
viešųjų paslaugų teikėjų 

VPS administravimą 
atliekančių darbuotojų darbo 

Programos pavadinimas

Kaimo plėtros programos priemonė (2014-2020 m.) "Parama vietos projektams įgyvendinti "
51714,56

Pinigai

7814,75

2662,81

429,05

60,14

4434,50

Finansavimo likutis 
ataskaitinių metų 

pradžioje

989,13

48334,31

43291,30

kanceliarinių prekių 39,86

ryšio paslaugų

649,91

189,67

285,19

186,79

3398,09

Iš viso: 7814,75 51714,56
Grąžintas nepanaudotas likutis

kuro išlaidos  246,00
130,84

300,00

2777,11

48334,31

331,93



m.

Pastaba

Iš viso: 673,32 120,00

493,02

Finansavimo likutis 
ataskaitinių metų 

pabaigoje
Pinigai

300,30

493,02

Nario mokestis

13

Pastaba, 
papildoma 
informacija

Pinigai

Finansavimo likutis 
ataskaitinių metų 

pradžioje

Ataskaitinis laikotarpis: 2021
Pildymo data: 2022-04-11

VertybėsPinigai

Per ataskaitinį laikotarpį gauta

Nr.

Paslaugos Paslaugo

300,30
Grąžintas nepanaudotas 

Per ataskaitinį laikotarpį 
panaudota

Vertybės

Tinkamos finansuoti išlaidos:

Vertybės

Programos pavadinimas

Pinigai

Administravimo išlaidos 673,32 493,02120,00 300,30
673,32 120,00

Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame"

300052758, Vilniaus g. 45, Molėtų r. sav.
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(įmonės pavadinimas)

FINANSAVIMO PANAUDOJIMAS PAGAL PROGRAMAS

(eurais)



Pastaba, 
papildoma 
informacija

(eurais)



m.

Pastaba Nr. 

300052758, Vilniaus g. 45, Molėtų r. sav.

Iš viso: 104,52 43,57

43,57

43,57

Gauta 1,2 proc. GPM parama

Ataskaitinis laikotarpis:2021
Pildymo data: 2022-04-11

FINANSAVIMO PANAUDOJIMAS PAGAL PROGRAMAS

Vertybės

14

Pinigai

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

Vertybės

Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame"
(įmonės pavadinimas)

Pinigai

Per ataskaitinį laikotarpį 
gauta 

Paslaugos Paslaugo

(eurais)

Programos pavadinimas

Pinigai

Finansavimo 
likutis ataskaitinių 

metų pradžioje

Grąžintas nepanaudotas 
likutis

148,09

Administravimo išlaidos 104,52

Tinkamos finansuoti 
išlaidos:

Per ataskaitinį laikotarpį 
panaudota

Vertybės

104,52

Pastaba, 
papildoma 
informacija

Finansavimo likutis 
ataskaitinių metų 

pabaigoje
Pinigai

148,09

148,09



m.

Pastaba, 
papildoma 
informacija

Finansavimo likutis 
ataskaitinių metų 

pabaigoje
Pinigai

0,86

0,86

0,86

1320,00

Tinkamos finansuoti 
išlaidos:

Per ataskaitinį laikotarpį 
panaudota

Vertybės

Dalyvavimas kitų VVG 
bendradarbiavimo 
projektuose

0,86

1320,00 0,86

Paslaugo

(eurais)

Programos pavadinimas

Pinigai

Finansavimo 
likutis ataskaitinių 

metų pradžioje

Grąžintas nepanaudotas 
likutis

Vertybės

15

Pinigai

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

Vertybės

Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame"
(įmonės pavadinimas)

Pinigai

Per ataskaitinį laikotarpį 
gauta 

Paslaugo

Ataskaitinis laikotarpis:2021
Pildymo data: 2022-04-11

FINANSAVIMO PANAUDOJIMAS PAGAL PROGRAMAS

Molėtų rajono savivaldybės finansavimas

1320,00 1320,00

1320,00

1320,00

Pastaba Nr. 

300052758, Vilniaus g. 45, Molėtų r. sav.

Iš viso: 0,86



m.

Pastaba, 
papildoma 
informacija

Finansavimo likutis 
ataskaitinių metų 

pabaigoje
Pinigai

8437,20

8437,2018468,55

Tinkamos finansuoti 
išlaidos:

Per ataskaitinį laikotarpį 
panaudota

Vertybės

Projekto veiklos

18468,55 8437,20

Paslaugo

(eurais)

Programos pavadinimas

Pinigai

Finansavimo 
likutis ataskaitinių 

metų pradžioje

Grąžintas nepanaudotas 
likutis

Vertybės

15

Pinigai

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

Vertybės

Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame"
(įmonės pavadinimas)

Pinigai

Per ataskaitinį laikotarpį 
gauta 

Paslaugo

Ataskaitinis laikotarpis:2021
Pildymo data: 2022-04-11

FINANSAVIMO PANAUDOJIMAS PAGAL PROGRAMAS

Teritorinio bendradarbiavimo projektas "Verslumo kodas Aukštaitijoje"

26905,75 18468,55

26905,75

26905,75

Pastaba Nr. 

300052758, Vilniaus g. 45, Molėtų r. sav.

Iš viso:


