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TEMOS
 Kas gali tvarkyti projekto buhalterinę apskaitą ir kas yra projekto administravimas?
 Projektų vykdymas: pirkimai ir atsiskaitymai. Ką reiškia dimensijos, jų svarba lėšų atskyrimui
nuo savų lėšų. Kaip atlikti vidinius pasiskolinimus?
 Naudojamų apskaitos dokumentų rekvizitai. Kokie turi būti, kas už ką atsako? Kaip parengti
tvarką dėl dokumentų judėjimo, pasirašymo, kopijavimo, pateikimo ir saugojimo?
 Darbuotojų darbo laiko apskaita ir apmokėjimas už darbą. Komandiruotpinigių ir maistpinigių
skyrimas ir panaudojimo patikrinimas.
 Darbuotojų atostoginiai ir darbuotojų atleidimas projekto metu.
 Fizinių asmenų savanoriška veikla, jos sąsaja su projekto vykdymu. Ką galima kompensuoti
savanoriams ir iš kokių lėšų?
 Ilgalaikio turto pirkimas iš projektui skirtų lėšų.
 Atsargų, reikalingų projektui vykdyti, apskaita. Pirkimo ir sunaudojimo momentai.
 Ar galima gauti pajamas vykdant projektą?
 Ką reiškia netinkamos išlaidos. Kaip spręsti problemą?
 Duomenų apie projekto vykdymą pateikimas finansinėje atskaitomybėje.

DIENOTVARKĖ
 Seminaro trukmė (4 val.)

www.countline.lt
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SĄSKAITŲ PLANAS

•

•

Medžiagoje naudojamas sąskaitų planas pagal FM įsakymą 2018 m. gruodžio 18 d. Nr. 1K443 „DĖL FINANSŲ MINISTRO 2004 M. LAPKRIČIO 22 D. ĮSAKYMO 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 TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“
Subjektai, kurie tvarko apskaitą pagal VAS arba VSAFAS naudoja jiems taikomus sąskaitų
planus.

1

Pasirengimas projekto vykdymui: dokumentų parengimas, darbuotojų atranka
ir darbo sąlygų derinimas.

•
•
•
•
•
•
•

4

Projekto finansavimo struktūra nustatoma projekto sutartyje. Todėl visas turimas išlaidas,
nepriklausomai nuo pinigų gavimo reikia apskaityti pagal nustatytą struktūrą.
Jeigu subjektas įneša savo lėšų daugiau nei reikia pagal nustatytą struktūrą, tai nereiškia, kad
valstybės biudžetas taip pat „duos daugiau“, nors tai ir būtina projektui.
Į darbuotojų darbo sutartis įrašomos papildomos sąlygos: darbas projekte, pareigos, darbo
užmokestis, darbo valandų norma per savaitę arba apskaitinį laikotarpį, darbo laiko režimas
(gali būti papildomai sutarta dėl dienpinigių normos mažinimo, dėl darbo kelyje, dėl
nuotolinio darbo). Darbo užmokesčio dydis nustatomas kaip pagal pagrindinį darbą.
Sudaromos Projektinio darbo sutartys, jei darbuotojai priimami į darbą tik dėl projekto
įgyvendinimo.
Paskiriamas projekto apskaitą tvarkantis asmuo (tačiau už subjekto apskaitą ir finansinės
atskaitomybės sudarymą atsako subjekto vyr. buhalteris).
Paskiriamas projekto vadovas, kuris atsiskaito subjekto vadovui (nes už projekto
įgyvendinimą atsako subjekto vadovas).
Išlaidos turi atitikti numatomų išlaidų sąmatai: ilgalaikio turto įsigijimui, darbo užmokesčiui,
už buhalterinės apskaitos paslaugas apmokėti, komunalinių patarnavimų ir ryšio paslaugų
apmokėjimui, kanceliarinėms ir ūkio išlaidoms, renginių organizavimui, renginių dalyvių
išlaikymui ir kitoms išlaidoms. Viduje sąmatos išlaidos gali būti koreguojamos, bet viršyti
sąmatos negalima.
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DARBO SUTARTIS (1 priedas)

•
•

Gali būti sudaroma projektinio darbo sutartis arba susitarimas dėl
papildomo darbo.
35 straipsnis. Susitarimas dėl papildomo darbo

Susitarime dėl papildomo darbo turi būti nurodyta, kuriuo metu (jungimo
būdu ar gretinimo būdu) bus atliekama papildoma darbo funkcija, jos
apimtis darbo valandomis, darbo užmokestis ar priemoka už papildomą
darbą ar kita.

•

89 straipsnis. Projektinio darbo sutarties sąvoka ir turinys

2. Sudarydamos projektinio darbo sutartį, projektinio darbo sutarties
šalys turi apibrėžti konkretų projekto rezultatą, nustatyti jo pabaigą ar
jos nustatymo sąlygas.
3. Sulygti dėl projektinio darbo sutarties galima tokiais atvejais:
1) sudarant iki dvejų metų trukmės projektinio darbo sutartį su naujai
priimamu asmeniu;
2) laikinai, iki penkerių metų, pakeičiant galiojančią kitos rūšies darbo
sutartį;
3) sudarant iki dvejų metų trukmės susitarimą dėl projektinio darbo
galiojant kitos rūšies darbo sutarčiai.
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DARBO SUTARTIS

90 straipsnis. Darbo laiko norma ir darbo laiko režimas. Darbo sąlygos
1. Projektinio darbo sutartyje privalo būti nustatyta darbo laiko norma, tai yra
vidutinis darbo valandų per savaitę skaičius, kurį dirbs darbuotojas.
2. Savo darbo laiką darbuotojas skirsto savo nuožiūra, tačiau nepažeisdamas
minimaliojo poilsio laiko ir maksimaliojo darbo laiko ribojimų. Darbo laikas
negali sutapti su kitų darbų darbo laiku.
91 straipsnis. Apmokėjimas už darbą
1. Darbuotojui, dirbančiam pagal projektinio darbo sutartį, turi būti mokamas
ne mažesnis kaip minimalusis valandinis atlygis... Projektinio darbo sutartyje
papildomai gali būti nustatytas laikinis darbo apmokėjimas arba darbo
apmokėjimas už įvykdytą rezultatą, arba taikomas mišrus būdas.
3. Darbo užmokestis darbuotojui turi būti mokamas reguliariai, bet ne rečiau
kaip kartą per mėnesį.
Todėl už darbą projekte privaloma mokėti kas mėnesį, neatsižvelgiant kokio
dydžio atlyginimas priskaičiuotas. Kadangi pinigus pervesti reikia į
darbuotojo kortelę, tai darbuotojo buvimo vieta įtakos DU išmokėjimui
nedaro.

4
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SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJĘ DOKUMENTAI

•

Kiekvienam projektui atskirai sudaromi:
• Darbo sutartyje atskira darbo sąlyga: pareigybės pavadinimas, darbo laiko norma,
darbo laiko režimas, darbo užmokestis,
• Darbo grafikas (Priedas 2),
• Darbo laiko apskaitos žiniaraštis (Priedas 2),
• Darbo užmokesčio apskaitos žiniaraštis,
• Pažyma dėl išmokų iš darbdavio lėšų už nedarbingumo laikotarpį,
• Vadovo įsakymai dėl komandiruočių, dengiamų iš projekto lėšų (Priedas 3),
• Vadovo įsakymai dėl projekto darbuotojų keitimo projekto laikotarpiu.

•

Subjektas turi užtikrinti, kad darbuotojas tuo pačiu metu nedirbtu keliose
pareigose. Pvz., nuo 8.00 iki 12.00 dirba projekte ir 8.00 iki 17.00 dirba
pagrindiniame darbe kai atliekamos skirtingos funkcijos.
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PROJEKTO ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

•

•
•
•
•
•
•

projekto vadovo ir (ar) finansininko darbo užmokestis ir su juo susiję darbdavio
mokesčiai. Fondo lėšomis gali būti apmokama tik ta projektą vykdančio
personalo darbo užmokesčio dalis, kuri tenka tiesiogiai su projekto įgyvendinimu
susijusiam darbui (apskaičiuojama pagal projekto įgyvendinimui tiesiogiai skirto
darbo laiko ir su projekto vykdytojo darbuotoju sudarytoje darbo sutartyje
nurodyto darbo laiko proporciją, gautą dydį dauginant iš darbo užmokesčio
dydžio, nurodyto su projekto vykdytoju sudarytoje darbo sutartyje). Projekto
vykdytojo darbuotojo darbo užmokesčiui iš Fondo lėšų gali būti skirta iki 5
minimalių mėnesinių algų per mėnesį dydžio suma;
apskaitos vedimo paslaugos;
kanceliarinės prekės;
komunalinių paslaugų išlaidos;
ryšių paslaugos;
banko mokesčiai;
kitos projekto tikslams pasiekti reikalingos išlaidos

6
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SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS. KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

•

•

Vadovas turi užtikrinti, kad:
• Darbo sutartyse sąlygos dėl darbo projekte nebūtų sudarytos ankščiau nei
pradėtas vykdyti projektas.
• Darbo sutartyje turi būti nurodytas laikotarpis, kuriam sudaroma sutartis.
• Kad projekto darbuotojas, dirbantis pagal kelias pareigybes, neviršytų
maksimalios darbo laiko trukmės,
• Kad projekto darbo laiko apskaitos žiniaraštyje pažymėtos darbo valandos
nesutaptu su darbo valandomis kitose darbovietėse.
Vyr. buhalteris turi užtikrinti, kad:
• Darbo užmokestis būtų apskaičiuotas pagal darbo sutartyje nurodytus
įkainius ir darbo laiko apskaitos žiniaraštyje nurodytas darbo valandas,
• Neliktų projekto sukauptų atostoginių projektui pasibaigus,
• Komandiruočių ir maistpinigių išlaidos atitiktų vadovo įsakyme dėl
komandiruotės nurodytam tikslui, laikotarpiui ir būtų apskaičiuotos pagal
galiojančius normatyvus ir neviršytų numatytų šiam tikslui suplanuotų
projekto išlaidų.

•

Jei dienpinigiai apmokestinami, tai daroma ne iš projektinių lėšų.
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TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS:

•
•
•

Projekto įgyvendinimo išlaidos,
Projekto administravimo išlaidos,
Nenumatytos išlaidos (iki 5%).

8
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PROJEKTO FINANSAVIMAS

•
•
•

Sudarytoje sutartyje nurodoma finansavimo struktūra – kiek finansuojama iš Fondo lėšų
(pvz., 93%), kiek projekto vykdytojas apmoka nuosavomis lėšomis (pvz., 7%).
Avanso suma nustatoma ne didesnė nei 30 procentų nuo finansuojama iš Fondo lėšų.
Avansas apskaitomas kaip gautas finansavimas. Kai apmokama iš gauto avanso sumos,
svarbu atkreipti dėmesį, kad PVM, kuris gali būti atskaitomas, nelaikomas projekto
išlaidomis. Todėl, nors pinigai išleisti, išlaidų nėra.
Pvz., Subjektas gavo avansą 2000 eurų. Nupirko paslaugų už 1936 eurus (t.sk. PVM 336
eurų). Subjektas sumokėjo visą sumą. Projekte laikoma, kad tinkamai išleista tik 1600
eurų, o 400 eurų turi būti naudojami kitam pirkimui.

9

FINANSAVIMO SUMOS

•

Gautos finansavimo sumos:

D 231 Pinigai bankų sąskaitose
K 3411 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto

•

Panaudotos finansavimo sumos:

D 3411 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto
K 51

•

Finansavimo pajamos

Grąžintos finansavimo sumos:

D 3411 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto
K 231 Pinigai bankų sąskaitose

10
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FINANSAVIMO SUMOS (2)

•

Pvz.: subjektas pasirašė sutartį dėl 5400 eurų projekto (lėšų struktūra: valstybės biudžeto
93% lėšos 5022 eurų, savos 7% lėšos 378 eurų). Renginiui organizuoti panaudota 5200
eurų ir 186 eurų grąžinta.
•Gautos finansavimo sumos:
D 231 Pinigai bankų sąskaitose
K 3411 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto
K 33 Veiklos rezultatai
•Organizuotas renginis:
D 61112 Kitų paslaugų sąnaudos
K 231 Pinigai bankų sąskaitose
•Panaudotos finansavimo sumos:
D 3411 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto
K 51 Finansavimo pajamos
•Grąžintos finansavimo sumos:
D 3411 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto
K 231 Pinigai bankų sąskaitose

D
5400

5200

4836

186

K

5022
378

5200

4836

186

11

Finansavimo dimensijos (projekto vykdytojas įrašo dar projekto pavadinimą iš
sudarytos sutarties) – tokias dimensijas gali taikyti tik viešojo sektoriaus subjektai.

Programa
Programos tikslas

Švietimo, mokslo ir sporto
kodas 11.02
administravimas
Užtikrinti valstybės remiamų mokyklų
kodas
02
veiklą, remti sportą

Uždavinys

Remti sporto projektus

kodas

02

Priemonė

Sporto rėmimo fondo lėšomis
finansuoti sporto projektus

kodas

01

x

x

x

x

x

x

Institucijos, kuriai skiriama lėšų,
pavadinimas
Lėšų paskirtis (renginys,
priemonė)
Sąmatos tikslinimo priežastys
(jeigu sąmata tikslinama)
Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas
Finansavimo šaltinis

8.1.1.3.
1.6.1.1.1.

12
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PRIVATAUS SEKTORIAUS SUBJEKTŲ NAUDOJAMOS DIMENSIJOS

•
•

Dimensija arba detalizavimas reikalinga tam, kad atskirti konkretaus projekto sumas
nuo kitų subjekto sumų. Pagal dimensijas atvaizduojamas sumų gavimas, jų
panaudojimas ir grąžinimas. Kaip dimensija gali būti naudojami požymiai arba
subsąskaitos.
Pvz.,
Dimensijos
341 Tikslinio finansavimo sumos
3411 Finansavimo sumos iš valstybės Projektas Projektas Projektas
"A"
"B"
"C"
biudžeto
341 Tikslinio finansavimo sumos
3411 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto
34111

Projektas "A"

34112

Projektas "B"

34113

Projektas "C"

13

BANKO SĄSKAITA

•
•
•
•

Projekto vykdytojas privalo turėti ir naudoti atskirą banko sąskaitą projekto lėšoms
tvarkyti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;
Jei vykdomi keli projektai, tai kiekvienam projektui atidaroma atskira banko sąskaita. Jei
buvo apmokėta ne iš tos sąskaitos, tai lėšas reikia atstatyti pervedimais tarp sąskaitų.
Apmokėjimai iš Fondo lėšų visoms išlaidoms vykdomi negrynaisiais pinigais;
Kadangi projekto vykdymo metu negali būti mokėjimų grynaisiais pinigais, tai šioje banko
sąskaitoje turi būti:
• Įplaukos – tiek, kiek paprašyta per mokėjimo prašymus ir patvirtinta, kad išlaidos
tinkamos
• Išmokos – tiek, kiek patvirtinta, kad išlaidos tinkamos
• Vidinis lėšų judėjimas tarp subjekto sąskaitų eliminuojamas
• Skirtumas tarp įplaukų iš išmokų – tai nepanaudotos lėšos, kurias reikia grąžinti lėšų
davėjui kai projektas pasibaigia.
• Jei darbuotojas komandiruotės metu naudoja savo asmeninę banko kortelę ir
subjektas tam darbuotojui nori kompensuoti patirtas išlaidas, apmokėjimas turi būti
atliktas per banką ir sudaroma ataskaita dėl padarytų išlaidų, taip pat pridedami
pirminiai dokumentai.

14
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REIKALAVIMAI PROJEKTŲ APSKAITOS TVARKYMUI

•
•
•
•
•
•
•
•

Apskaita turi būti tvarkoma nuolat.
Naudojamas sąskaitų planas ir taikoma apskaitos politika turi būti patvirtinti subjekto
vadovų ir negali prieštarauti subjekto sąskaitų planui ir taikomai apskaitos politikai.
Su projektu susiję buhalterinės apskaitos įrašai turi būti atskirti nuo kitų operacijų – pagal
dimensijas arba per subsąskaitas;
Apskaita ir finansinė atskaitomybė yra sudėtinė dalis subjekto apskaitos ir finansinės
atskaitomybės.
Turi būti registruojami visi ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurie turi būti pagrįsti
apskaitos dokumentais.
Apskaitos dokumentai privalo turėti visus privalomus ir privalomus papildomus rekvizitus.
Dokumentai turi būti lengvai prieinami tikrinantiems subjektams ir turėti projekto žymą
(projekto žyma nėra privaloma, bet rekomenduojama).
Todėl, jei dokumentai laikomi „kažkur pas buhalterį namuose“, turi būti sutarta, kaip
dokumentai greitai gali būti pateikiami subjektui.

15

PROJEKTO BUHALTERINĖ APSKAITA

•
•
•

Už apskaitos teisingumą atsako vyr buhalteris.

•

Apskaitos registrai balansuojami Didžiojoje knygoje. Būtina nurodyti ir paaiškinti kaip ir
kokiu pavidalu (pinigais ar turtu) finansavimo sumos gautos, panaudotos ir turimos.

•

•

Projekto buhalteris tvarko jam priskirtą barą ir atsiskaito prieš vyr buhalterį.
Apskaitos registrai sudaromi pagal projekto apskaitos politikoje nustatytas registrų
grupes (gali būti elektroniniame pavidale, bet tuomet privalo būti pasirašyti elektroninių
parašu).

Su projektu susijusios operacijos yra laikomos įstaigos bendros apskaitos sudėtine
dalimi. Su projektu susijusių buhalterinių operacijų įrašai turi būti lengvai atskiriami nuo
kitų, įprastinių, įstaigos operacijų arba su kitais įstaigos vykdomais projektais susijusių
operacijų. Projekto operacijų apskaitai tvarkyti galima naudoti atskiras sąskaitų plano
subsąskaitas arba dimencijas (finansavimo šaltinis, finansavimo paskirtis, projekto žyma)
Buhalterio darbo sutartyje arba įmonės buhalterinių paslaugų sutartyje turi būti
atskirtas apmokėjimas už projekto apskaitą: pvz., „tvarkyti projekto „Sportas“ apskaitą
už 200 eurų per mėnesį“.

16
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PROJEKTO APSKAITOS ORGANIZAVIMAS

•

•

•

Turi būti paskirtas projekto lėšų apskaitininkas:
• Subjekto buhalteris (darbo sutartyje numatoma papildoma sąlyga –
apmokėjimas už darbą projekte) arba
• Buhalterinės apskaitos paslaugas teikianti įmonė arba individualią
veiklą vykdantis asmuo (sudaroma paslaugų teikimo sutartis,
kurioje nurodoma, kad tvarkoma konkretaus projekto apskaita)
Rekomenduojama turėti nustatytas tvarkas:
• Projekto dokumentų gavimo, judėjimo, vizavimo ir saugojimo
tvarka,
• Projekto dokumentų pateikimo finansavimo lėšų davėjui tvarka,
• Projekto dokumentų kopijavimo tvarka,
• Mokėjimo prašymų rengimo ir teikimo tvarka,
• Netiesioginių išlaidų pripažinimo, apskaičiavimo ir priskyrimo
projektui tvarka;
Projektas turi turėti atskirus buhalterinės apskaitos registrus;
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SUPAPRASTINTA APSKAITA (1)

•
•

Kai subjektas neturi samdomų darbuotojų ataskaitiniais ir praėjusiais finansiniais metais ir

•

VĮ Registrų centrui teikiama tik Metinė ataskaita.

kai pajamos ir (arba) gautos finansavimo sumos per praėjusius ir už praeitus finansinius metus
neviršijo 30 000 eurų.

18
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SUPAPRASTINTA APSKAITA (2)

19

SUPAPRASTINTA APSKAITA (3)

20
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SUPAPRASTINTA APSKAITA (4)

21

SUPAPRASTINTA APSKAITA (5)

22
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SUPAPRASTINTA APSKAITA (6)

23

KAIP ATLIKTI VIDINIUS PASISKOLINIMUS?

•

Projektai finansuojami kompensavimo būdu. Tai reiškia, kad pirkimai jau atlikti ir
apmokėti. Jeigu tie pirkimai atitinka projekto reikalavimus, gaunamas finansavimas. Gali
būti, kad iš pradžių naudojamos savos lėšos. Vėliau jos kompensuojamos.

Patirtos išlaidos
6114 Komandiruočių sąnaudos
4152 Kitos mokėtinos sumos

D

K
200

Dimensija

Savol lėšos
200 Savol lėšos

Pripažinta tinkamu finansavimu 170 (158, 1 VB ir 11,9 SL)
2111 Gautinos finansavimo sumos
3411 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto

158,1

Projektas VB
158,1 Projektas VB

Gautas finansavimas
231 Pinigai bankų sąskaitose
2111 Gautinos finansavimo sumos

158,1

Projektas VB
158,1 Projektas VB

Keičiamos dimensijos
6114 Komandiruočių sąnaudos
6114 Komandiruočių sąnaudos
6114 Komandiruočių sąnaudos
4152 Kitos mokėtinos sumos
4152 Kitos mokėtinos sumos
4152 Kitos mokėtinos sumos

158,1
11,9
170

170 Savol lėšos
Projektas VB
Projektas SL
Savol lėšos
158,1 Projektas VB
11,9 Projektas SL

24
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PROJEKTO VYKDYMO IŠLAIDOS – SĄNAUDOS, TURTO ĮSIGIJIMAS

Išlaidos – tai veiklos sąnaudos, kurios yra susijusios su projekto
investicijomis, sukuriamo turto eksploatavimu, paslaugų įsigijimu,
mokesčiais ir projekto veiklos pajamų uždirbimu.

•
•

•
•

Vykdant projektą svarbu pagrįsti, jog tos pačios išlaidos, būtinos projektui
įgyvendinti, nėra įtrauktos į kelių skirtingų projektų biudžetus.
Išlaidos turi atitikti išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėms,
projektų finansavimo sąlygoms ir įgyvendinančios institucijos pripažino išlaidas
tinkamomis finansuoti.
Buhalterinėje apskaitoje rodomos išmokos ir sąnaudos.
Projekto ataskaitose rodomos išlaidos.

25

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO IŠLAIDOS

•

•
•
•
•
•
•
•

Projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir su juo susiję darbdavio
mokesčiai (išskyrus biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimus). Fondo lėšomis
gali būti apmokama tik ta projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio dalis,
kuri tenka tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusiam darbui (apskaičiuojama
pagal projekto įgyvendinimui tiesiogiai skirto darbo laiko ir su projekto vykdytojo
darbuotoju sudarytoje darbo sutartyje nurodyto darbo laiko proporciją, gautą
dydį dauginant iš darbo užmokesčio dydžio, nurodyto su projekto vykdytoju
sudarytoje darbo sutartyje). Projekto vykdytojo darbuotojui darbo užmokesčiui iš
Fondo lėšų gali būti skirta iki 5 minimalių mėnesinių algų per mėnesį dydžio
suma;
Atlyginimai pagal autorines sutartis bei kitų atlygintinų paslaugų sutartis;
Maitinimo išlaidos: maistpinigiai, maitinimo paslaugos (sportininkams, treneriams,
teisėjams, projekto dalyviams ir projektą vykdančiajam personalui);
Projektą vykdančio personalo ir projekto dalyvių komandiruotės, akreditacijos ir
kitos kompensacijų išlaidos;
Patalpų, bazių, sporto aikštelių, inventoriaus, transporto ir kita nuoma bei
eksploatavimo išlaidos (šildymui, elektros energijai ir pan.);
Prekės ir paslaugos (sportinei aprangai, apdovanojimams, spaudai, leidybos
darbams, informacijos sklaidai, kitoms paslaugoms ir prekėms);
Specialiųjų sporto techninių priemonių ir įrangos įsigijimas;
Kitos projekto tikslams pasiekti reikalingos išlaidos.

26
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PROJEKTO VYKDYMO IŠLAIDOS
Eil.Nr.
1

IŠLAIDOS
2
Projekto vykdytojų atlyginimai pagal darbo, sporto, autorines bei kitas atlygintinų paslaugų sutartis ir su jais
1.
susiję mokesčiai (išskyrus biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimus)
Projekto vykdytojų ir dalyvių maitinimo (maistpinigiai), komandiruočių, akreditacijos ir kt. kompensacijų
2.
išlaidos
Prekių ir paslaugų išlaidos (sportinė apranga, apdovanojimai, maitinimo, spaudos, leidybos paslaugos, kt.
3. prekės ir paslaugos; patalpų, bazių, sporto aikštelių, inventoriaus, transporto ir kita nuoma bei eksploatavimo
išlaidos (šildymas, elektros energija ir pan.)
Kvalifikacijos tobulinimo išlaidos (komandiruočių, apgyvendinimo, patalpų nuomos išlaidos, mokymų,
4.
seminarų dalyvio mokestis ir kt. - išlaidos, susijusios su kvalifikacijos tobulinimu)
5.Projekto viešinimo paslaugos
6.Specialiųjų sporto techninių priemonių ir įrangos, kai vieneto vertė mažiau kaip 500 Eur, įsigijimo išlaidos
7.Specialiųjų sporto techninių priemonių ir įrangos, kai vieneto vertė daugiau arba lygu 500 Eur, įsigijimo išlaidos
Projekto administravimo išlaidos (projekto vadovo, finansininko, kitų specialistų atlyginimai ir su jais susiję
8 mokesčiai, projekto viešinimo, biuro nuomos, komunalinių paslaugų, ryšių paslaugų, kanceliarinių prekių,
komandiruočių ir kitos projekto tikslams pasiekti reikalingos administravimo išlaidos)
IŠ VISO :
NUOSAVAS INDĖLIS( nurodomas procentas)
ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ UŽDIRBTAS PELNAS
SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMA

27

IŠLAIDOS – PVM (tinkamos)

•

pirkimo ir (arba) importo PVM laikomas tinkamomis finansuoti išlaidomis
tuo atveju, jei projekto vykdytojas neturi galimybės jo įtraukti į PVM
atskaitą, nes:
• Įsigyjamos prekės ir paslaugos skirtos ne ekonominei veiklai. Viešųjų
juridinių asmenų (valstybės, savivaldybių, valstybės ar savivaldybių
institucijų bei įstaigų, valstybės įsteigtų garantijų institucijų, o
įstatymų nustatytais atvejais – ir kitų viešųjų juridinių asmenų) veikla,
kurią vykdyti šiuos asmenis įpareigoja teisės aktai, nelaikoma
ekonomine veikla.
• įsigyjamos prekės ir paslaugos yra skirtos PVM neapmokestinamai
veiklai vykdyti.
• sumokėtas pirkimo ir (arba) importo PVM neatskaitomas pagal
Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 62 straipsnio nuostatas
(pramogoms ir reprezentacijai tenkantis pirkimo ir (arba) importo
PVM, už kitą asmenį sumokėtas PVM, pirkimo PVM už lengvąjį
automobilį bei keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais paslaugą).

28
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PVM PROJEKTŲ APSKAITOJE

•
•

Jei subjektas traukia PVM į atskaitą, tuomet ši suma projekto apskaitoje nedalyvauja.

•

Jei PVM į atskaitą netraukiamas, o pridedamas prie bendros pirkimų vertės, tuomet tokios
išlaidos finansauojamos pagal nustatytą proporciją.

•

PVZ., Subjektas taiko PVM atskaita. Pirko ryšio paslaugas už 90 eurų + PVM 18,90 eurų, iš
viso 108,90 eurų.
D
K
2115 Gautinas pridėtinės vertės
18,9
mokestis
90
61112 Kitų paslaugų sąnaudos
412
Skolos prekių tiekėjams,
108,
rangovams, paslaugų teikėjams
9

PVZ., Subjektas netaiko PVM atskaita. Pirko ryšio paslaugas už 90 eurų + PVM 18,90 eurų,
iš viso 108,90 eurų.
D
K
108,9
61112 Kitų paslaugų sąnaudos
412
Skolos prekių tiekėjams,
rangovams, paslaugų teikėjams
108,9
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PIRKIMAI
Vykdant pirkimus, būtina užtikrinti:
• Pirkimų dokumentai atitiktų norminių aktų reikalavimus,
• Įsigytos atsargos būtų atvaizduotos 2 klasėje, tik po to sunaudotos
atsargos perkeliamos į sąnaudų klasę pagal Atsargų sunaudojimo
aktus,
• Atsargų sunaudojimo aktai nebūtų surašyti ankstesnė data nei
įvyko pirkimas,
• Įsigytos paslaugos turi būti įformintos Atliktų paslaugų priėmimoperdavimo aktu arba kitu dokumentu, įrodančiu paslaugos
suteikimo faktą,
• Įsigytas ilgalaikis turtas turi būti įvestas į eksploataciją ir tik po to
skaičiuojamas jo nusidėvėjimas,
• Projektui tenkančios komunalinių paslaugų ir ryšių išlaidos (dėl
kurių gaunama bendra PVM sąskaita faktūra) turi būti išskirtos
pagal projekto apskaitos tvarkoje nurodytą metodiką.
• Apmokėjimai už banko paslaugas iš projektui skirtų lėšų negalimi,
jeigu padarytas klaidingas pavedimas arba apmokėtos netinkamos
finansuoti išlaidos.

30
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PIRKIMŲ DOKUMENTAI

•
•
•
•
•
•
•
•

pirkimo ir pirkimo procedūrų dokumentai;
sutartys su tiekėjais;
įsigyto turto draudimo dokumentai;
sąskaitos faktūros ar lygiaverčiai įrodomieji dokumentai.
veiklos nuomos sutartys;
prekių perdavimo–priėmimo aktai;
atliktų darbų ar suteiktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktai;
kvalifikacijos kėlimo sertifikatai,
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SAVANORIS IR ATSKAITINGAS ASMUO

•

Atskaitingas asmuo – tik darbuotojas. Turi turėti banko kortelę, kuria atsiskaito.

•

Savanoris – negali būti darbuotoju. Atlieka paslaugas pagal savanoriško darbo sutartį.
Kadangi atsiskaitymų grynaisiais negali būti, privalo turėti banko sąskaitą. Jam gali būti
kompensuotos asmeniškai dėl projekto vykdymo patirtos išlaidos:

1. Kelionės iki savanoriškos veiklos atlikimo vietos ir iš jos išlaidas, taip pat kelionės išlaidos,
susijusias su savanoriškos veiklos atlikimu;
2. Nakvynės išlaidos, kai savanoriška veikla atliekama ilgiau nei parą ir (ar) kitoje nei
savanorio gyvenamoji vieta vietovėje;
3. Maitinimo išlaidos, kai savanoriška veikla trunka ne mažiau kaip 4 valandas per parą;
4. Pašto, telefono išlaidos, jeigu savanoris savanorišką veiklą atlieka ne savanoriškos veiklos
organizatoriaus patalpose;
5. Mokymų, susijusių su savanorio parengimu numatytai veiklai atlikti, išlaidos;
6. Išlaidos savanoriškai veiklai atlikti reikalingoms priemonėms, specialiesiems drabužiams;
7. Savanoriškos veiklos sutarties galiojimo laikotarpiui tenkančias draudimo išlaidos.

•

Tokios išlaidos apskaitomos kaip sąnaudos ir mokėtinos sumos, panaudotas finansavimas
ir finansavimo pajamos. Surašoma pažyma, kuria pasirašo savanoris, vyr. buhalteris,
subjekto vadovas.

32
19

SPORTO RĖMIMO FONDO FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ VYKDYMAS, APSKAITA IR ATASKAITŲ RENGIMAS

MAISTPINIGIAI

•
•
•
•

Už dieną Lietuvoje skiriama 1 BSI (39 eurai)
Darbo santykiais nesusijęs asmuo
Mokama į asmens banko kortelę
Asmenys, kurie gali gauti maistpinigius:

- renginio programos autorius,
- atlikėjas,
- šios programos atlikėjams pasirodymą tokiame renginyje padedantis atlikti asmuo ar
- už šio renginio techninio inventoriaus veikimą, techninės pagalbos teikimą ar
visuomenės informavimą atsakingas asmuo, taip pat

-

fizinio aktyvumo ar sporto instruktorius.

Sporto renginys – viešas renginys, kuriame populiarinamas sportas ir (arba) varžomasi.
Renginys – viešasis renginys, kuriuo siekiama visuomenei naudingų tikslų ir kurio metu
surinktos lėšos (jeigu tokių lėšų rengiant renginį surenkama) naudojamos tik šio renginio
išlaidoms padengti ir (ar) skiriamos labdarai ar paramai arba naudojamos kitiems
visuomenei naudingiems tikslams, taip pat aukšto meistriškumo sporto treniruočių
stovykla, jeigu tokios stovyklos sporto šakos tarptautinė federacija yra pripažinusi
Pasaulinį antidopingo kodeksą.
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RENGINIO DALYVIAMS TAIP PAT KOMPENSUOJAMA (PAGAL PATEIKTUS
DOKUMENTUS)

•
•
•

•

Nakvynės išlaidos, neviršijančios Komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse
įstaigose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29
d. nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“,
priede nustatytų gyvenamojo ploto nuomos išlaidų normų;
Kelionės iš renginio dalyvio gyvenamosios vietos į renginio vietą ir atgal į renginio
dalyvio gyvenamąją vietą visų rūšių transporto priemonėmis išlaidos;
Sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos kelionės iš renginio dalyvio gyvenamosios vietos į
renginio vietą ir atgal į renginio dalyvio gyvenamąją vietą metu, kai vykstama renginio
dalyvio transporto priemone. Degalų įsigijimo išlaidos kompensuojamos atsižvelgiant į
kelionės metu nuvažiuotų kilometrų skaičių ir atitinkamos transporto priemonės
gamintojo nurodytus transporto priemonės techninius duomenis (degalų sunaudojimo
normas 100 kilometrų);
Dokumentų, susijusių su atvykimu į Lietuvos Respubliką, tvarkymo išlaidos, įskaitant
atvykstančių į Lietuvos Respubliką renginio dalyvių kelionių draudimo, kurį gali
sudaryti draudimas nuo ligų, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, kelionės bagažo
draudimas, civilinės atsakomybės draudimas, išlaidas.
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KOMPENSACIJOS RENGINIO DALYVIAMS KAI RENGINYS VYKSTA
UŽSIENYJE

•
•
•
•

•

Vienos paros maitinimo išlaidos pagal dienpinigių normą (LRV 2004 m. balandžio 29
d. nutarimas Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“);
Nakvynės išlaidos (nutarimas Nr. 526) ;
Kelionės išlaidos iš renginio dalyvio gyvenamosios vietos į užsienio valstybę ir jos
teritorijoje, taip pat kelionės atgal į renginio dalyvio gyvenamąją vietą visų rūšių
transporto priemonėmis išlaidos;
Sunaudotų degalų įsigijimo išlaidų patvirtinimo dokumentus kompensuojamos
kelionės iš renginio dalyvio gyvenamosios vietos į užsienio valstybę ir jos teritorijoje,
taip pat kelionės atgal į renginio dalyvio gyvenamąją vietą metu, kai vykstama
renginio dalyvio transporto priemone. Degalų įsigijimo išlaidos kompensuojamos
atsižvelgiant į kelionės metu nuvažiuotų kilometrų skaičių ir atitinkamos transporto
priemonės gamintojo nurodytus transporto priemonės techninius duomenis (degalų
sunaudojimo normas 100 kilometrų);
Dokumentų, susijusių su išvykimu į užsienį, tvarkymo išlaidos, įskaitant išvykstančių į
užsienį renginio dalyvių kelionių draudimo, kurį gali sudaryti draudimas nuo ligų,
draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, kelionės bagažo draudimas, civilinės
atsakomybės draudimas, išlaidas.
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KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dienpinigiai;
Gyvenamojo ploto nuomos išlaidos;
Kelionių (transporto) išlaidos, susijusios su komandiruotės tikslais (įskaitant sunaudotų
degalų įsigijimo išlaidas);
Ryšių (pašto ir telekomunikacijų) išlaidos;
Vykstant į konferenciją, simpoziumą, parodą ar kitą renginį – registravimosi renginyje
mokesčio ar bilietų į renginį pirkimo išlaidos.
Dokumentų, susijusių su išvykimu, tvarkymo išlaidos (įskaitant vykstančiųjų į užsienį
kelionių draudimą, kurį gali sudaryti sveikatos draudimas, draudimas nuo nelaimingų
atsitikimų, kelionės bagažo draudimas, civilinės atsakomybės draudimas);
Mokėjimo už kelius, taip pat transporto priemonės draudimo ir transporto priemonės
savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimo išlaidos;
Automobilių saugojimo aikštelėse išlaidos;
Kitos su komandiruote susijusios būtinos išlaidos (miesto (ekologinis) mokestis,
registruoto bagažo mokestis, bagažo saugojimo, būtinų skiepų ir vaistų nuo
užkrečiamųjų ligų išlaidos);
Kitos pagal nacionalinius teisės aktus tinkamos finansuoti išlaidos.
Jeigu į komandiruotę (kelionę) vykstama automobiliu, degalų įsigijimo data turi būti ne
vėlesnė nei grįžimo iš komandiruotės data.
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DARBO APMOKĖJIMAS (Priedas 4)

•
•

•

Tinkamomis finansuoti darbo užmokesčio išlaidomis laikoma tik ta išlaidų
dalis, kuri yra tiesiogiai susijusi su vykdomu projektu ir yra apskaičiuota ir
išmokėta už darbo laiką, dirbtą įgyvendinant projektą.
Darbo apmokėjimas (netinkamos išlaidos):
• tikslinėms atostogoms,
• pašalpoms,
• išeitinėms išmokoms,
• įmokoms į pensijų ir kitus fondus,
• pajamos natūra.
Darbo apmokėjimas (tinkamos išlaidos):
• Darbo užmokestis (t. sk. ir mokymų metu, nukrypimai nuo normalaus
darbo laiko),
• Ligos pašalpa,
• Atostoginiai (t. sk. išankstinės išmokos už kasmetines atostogas,
neviršijant bendrą atostogų laiką už įgyvendinant projektą išdirbtą laiką)

37

Naudojamų apskaitos dokumentų rekvizitai. Kokie turi būti, kas už ką atsako.
Kaip parengti tvarką dėl dokumentų judėjimo, pasirašymo, kopijavimo,
pateikimo ir saugojimo.

•
•
•

Projekto išlaidos turi būti patvirtintos apskaitos dokumentais, turinčiais visus Lietuvos
Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnyje nustatytus apskaitos dokumentų
rekvizitus arba valstybės, kurioje registruotas projekto vykdytojas ar partneris, atitinkamų
teisės aktų reikalavimais.
Apskaitos dokumentas – popierinis arba elektroninis dokumentas, kuriuo patvirtinama ūkinė
operacija arba ūkinis įvykis ir kuriame yra rekvizitai tos ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio
tapatumui nustatyti.“
BAĮ 21 straipsnis. Atsakomybė už apskaitos organizavimą, apskaitos dokumentų ir apskaitos
registrų išsaugojimą ir jų duomenų teikimą

1. Už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas.
2. Už apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų išsaugojimą ir įstatymų nustatytais atvejais jų
duomenų teikimą civilinę, administracinę ir baudžiamąją atsakomybę reglamentuojančių teisės
aktų nustatyta tvarka atsako ūkio subjekto vadovas.
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PROJEKTO DOKUMENTAI

•
•
•

Turi turėti projekto žymą;
Turi turėti visus privalomus ir privalomus papildomus rekvizitus.
Buhalteriniai apskaitai tvarkyti naudojami dokumentai:
• PVM sąskaitos faktūros,
• Sąskaitos faktūros,
• Kasos aparato kvitai,
• Apskaitos registrai,
• Aktai,
• Pažymos,
• Žiniaraščiai.
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APSKAITOS DOKUMENTŲ REKVIZITAI (BUH.APSKAITOS ĮSTATYMO 13 STR.)
Privalomi šie apskaitos dokumentų rekvizitai:
1) apskaitos dokumento pavadinimas;
2) ūkio subjekto, surašiusio apskaitos dokumentą, pavadinimas, kodas;
3) apskaitos dokumento data;
4) ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio turinys;
5) ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio rezultatas pinigine ir (arba) kiekybine išraiška. Jeigu
ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio rezultatas nurodomas kiekybine išraiška, turi būti nurodyti
mato vienetai;
6) asmens (-ų), kuris (-ie) turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos
dokumentus, vardas (-ai) arba pirmoji (-osios) vardo (-ų) raidė (-ės), pavardė (-ės), parašas (-ai) ir
pareigos (šie apskaitos dokumentų rekvizitai neprivalomi PVM sąskaitai-faktūrai).
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PVM SĄSKAITOS FAKTŪROS REKVIZITAI (PVMĮ 80 str.)
1) PVM sąskaitos-faktūros išrašymo data;
2) PVM sąskaitos-faktūros serija ir numeris;
3) prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo PVM mokėtojo kodas;
4) prekių arba paslaugų pirkėjo PVM mokėtojo kodas.
5) prekių tiekėjo arba paslaugų teikėjo pavadinimas arba vardas, pavardė (jeigu tai
fizinis asmuo) ir buveinė arba
nuolatinė gyvenamoji vieta (jeigu tai fizinis asmuo);
6) prekių arba paslaugų pirkėjo pavadinimas arba vardas, pavardė (jeigu tai fizinis
asmuo) ir adresas;
7) tiekiamų prekių arba teikiamų paslaugų pavadinimas;
8) prekių tiekimo arba paslaugų teikimo data, jeigu ji nesutampa su PVM
sąskaitos-faktūros išrašymo data. Jeigu
PVM sąskaita-faktūra įforminamas avanso gavimas, – avanso gavimo diena, kai ji
nesutampa su PVM sąskaitosfaktūros data;
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9) tiekiamos prekės arba teikiamos paslaugos vieneto kaina (be PVM) ir nuolaidos, neįtrauktos į
vieneto kainą;
10) tiekiamų prekių arba teikiamų paslaugų, apmokestinamų taikant vienodą tarifą,
apmokestinamoji vertė;
11) PVM tarifas (tarifai);
12) PVM suma nacionaline valiuta;
13) kai įforminamas prekių ir (arba) paslaugų, kurios neapmokestinamos, apmokestinamos
taikant 0 procentų
PVM tarifą arba už kurias prievolė apskaičiuoti (arba išskaityti) ir sumokėti PVM tenka pirkėjui,
tiekimas (teikimas),
– nuoroda į atitinkamą PVM įstatymo arba Direktyvos 2006/112/EB nuostatą arba bet kokia
kita nuoroda, kad
prekės (paslaugos) neapmokestinamos, apmokestinamos taikant 0 procentų PVM tarifą ir (arba)
už jas prievolė
apskaičiuoti (arba išskaityti) ir sumokėti PVM tenka pirkėjui;
14) duomenys apie naują transporto priemonę (t. y. eksploatavimo pradžia, rida, valandų
skaičius) – naujos
transporto priemonės tiekimo į kitą valstybę narę atveju;
15) nuoroda į atitinkamą PVMĮ arba Direktyvos 2006/112/EB nuostatą arba bet kokia kita
nuoroda, kad
taikoma marža;
16) fiskalinio agento PVM mokėtojo kodas, pavadinimas (vardas, pavardė, jeigu tai fizinis asmuo)
ir adresas, – kai
pagal PVMĮ prievolė apskaičiuoti PVM tenka užsienio apmokestinamojo asmens paskirtam
fiskaliniam agentui.
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DOKUMENTŲ KLAIDŲ TAISYMAS (BUH. APSKAITOS ĮSTATYMO 18 STR.)
1. Pinigų apskaitos dokumentus taisyti draudžiama. Jeigu padaryta klaida,
pinigų apskaitos dokumentas anuliuojamas ir laikomas negaliojančiu,
po to surašomas naujas pinigų apskaitos dokumentas.
2. Visuose apskaitos dokumentuose draudžiama taisyti dokumento
surašymo datą.
3. Apskaitos dokumentuose galima taisyti kiekį, sumą ir tekstą.
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PARAŠAI APSKAITOS DOKUMENTUOSE

•
•

PVM sąskaita faktūra ir sąskaita faktūra tokio rekvizito kaip parašas neturi. Tačiau
tokiuose dokumentuose pasirašoma kai norima patvirtinti prekių perdavimo arba
paslaugų suteikimo faktą.
Kituose apskaitos dokumentuose parašas privalo būti. Šalia darbuotojo, atsakingo už
operacijos vykdymo privalo būti parašai subjekto vadovo ir vyr. buhalterio. Projekto
vadovas ir projekto buhalteris pasirašo, jei to reikalauja subjekto vadovas.
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DARBUOTOJŲ ATOSTOGINIAI IR DARBUOTOJŲ ATLEIDIMAS PROJEKTO METU

•
•
•
•

Darbuotojui atostoginiai skaičiuojami kaip ir pagrindiniame darbe. Laikomasi nuostatos, kad už
darbo metus suteikiama 20 d.d. kai dirbama 5 d.d. savaitė arba 4 savaitės, kai darbo grafikas
nepastovus.
Atostoginius projekte galima išmokėti avansu. Bet jei darbuotojas išeis iš projekto, tai
dimensiją reikės atstatyti ir darbuotojas pinigus turi grąžinti.
Jei projekto metu atostoginiai sukaupti, bet neišnaudoti, tai nepanaudoti pinigai turi būti
grąžinami.
Jei darbuotojas atleidžiamas projekto metu ir yra sukaupė nors vieną dieną atostogų,
kompensacija už nepanaudotas atostogas turi būti mokama. Išeitinės išmokos iš projekto lėšų
negali būti mokamos.
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ATOSTOGINIŲ DIENŲ APSKAITA (KAI ATOSTOGOS SUTEIKIAMOS DARBO
DIENOMIS)
Minimalios atostogos:

•

•

•
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kai dirbama 5 darbo dienų savaitė:
• 20 d. d. / 365 k. d. × dirbtos k. d. = atostogų darbo dienos.
arba
• 20 d. d. / 252 d. d. × dirbtos d. d. = atostogų darbo dienos.
Kai prie minimalių atostogų pridedamos dienos už viršvalandžius:
• Nustatoma kiek valandų sudaro vieną atostogų dieną
• Ši diena gali būti kaip pridėta prie minimalių atostogų taip ir paimta atskirai
• Suteikiamos atostogos darbo dienomis (ir tuo atveju, jei darbuotojas turi atostogauti
savaitėmis)
• Apmokama iš VDU
Kai prie minimalių atostogų pridedamos dienos už kelionės į komandiruotę laiką:
• Nustatoma kiek valandų sudaro vieną atostogų dieną
• Ši diena gali būti kaip pridėta prie minimalių atostogų taip ir paimta atskirai
• Suteikiamos atostogos darbo dienomis (ir tuo atveju, jei darbuotojas turi atostogauti
savaitėmis)
• Apmokama iš darbo sutartyje nustatyto atlyginimo (atostoginių skaičiavimo momentui)
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ATOSTOGINIŲ DIENŲ APSKAITA (KAI ATOSTOGOS SUTEIKIAMOS
SAVAITĖMIS)
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ILGALAIKIO TURTO PIRKIMAS IŠ PROJEKTUI SKIRTŲ LĖŠŲ

•
•

Visą ilgalaikį materialų ir nematerialų turtą, kuris buvo įsigytas iš finansavimo lėšų, privalu
naudoti ne trumpiau kaip 3 metus po projekto pabaigos. Terminas pradedamas skaičiuoti
nuo galutinės ataskaitos patvirtinimo kalendorinių metų pabaigos.
Jei turtas nenusidėvėjo per projekto vykdymo laikotarpį, nusidėvėjimas skaičiuojamas
toliau. Tinkamos išlaidos pripažįstamos pagal turto pirkimo faktą.
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ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO ARBA AMORTIZACIJOS NORMATYVAI
(METAIS) (Pelno mokesčio įstatymo 1 priedas)
Ilgalaikio turto grupė
MATERIALUSIS TURTAS
Mašinos ir įrengimai
Įrenginiai (statiniai, gręžiniai ir kt.)
Elektros perdavimo ir ryšių įtaisai (išskyrus kompiuterių tinklus)
Laivai
Lėktuvai, ginklai
Baldai
Inventorius
Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės (kompiuteriai, jų tinklai ir įranga)
Lengvieji automobiliai:
1) naudojami trumpalaikės automobilių nuomos
veiklai, vairavimo mokymo paslaugoms ar transporto paslaugoms teikti – ne senesni kaip
5 metų
2) kiti lengvieji automobiliai – ne senesni kaip 5 metų
3) kiti lengvieji automobiliai
Krovininiai automobiliai, priekabos ir puspriekabės, autobusai – ne senesni kaip 5 metų
Kiti krovininiai automobiliai, priekabos ir puspriekabės, autobusai
Kitas anksčiau neišvardytas materialusis turtas
NEMATERIALUSIS TURTAS
Programinė įranga
Įsigytos teisės
Kitas nematerialusis turtas
PRESTIŽO VERTĖ
Prestižo vertė

Metodas

Normatyvas metais

tiesinis arba dvigubo balanso
tiesinis
tiesinis
tiesinis
tiesinis
tiesinis
tiesinis arba dvigubo balanso
tiesinis arba dvigubo balanso

5
8
8
8
15
6
6
3

tiesinis arba dvigubo balanso

4

tiesinis
tiesinis
tiesinis arba dvigubo balanso
tiesinis
tiesinis arba produkcijos

6
10
4
4
4 (išskyrus taikant
produkcijos metodą)

tiesinis arba dvigubo balanso
tiesinis arba dvigubo balanso
tiesinis

3
3
4

tiesinis

15
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ILGALAIKIO TURTO APSKAITA

•

Pirktas treniruoklis už 2500 eurų. Naudingo tarnavimo laikotarpis 6 metai. Likvidacinė
vertė 1 euras. Įvestas į eksploataciją 2020-05-25. Finansavimas iš valstybės biudžeto
lėšų 2325 eurų, savo lėšų indėlis 175 eurų. Apskaičiuoti nusidėvėjimą už metus.
VB

SL

Įsigijimo savikaina

2500

2325

175

Nusidėvėjimo norma (2500 - 1)/6/12

34,71

32,28

2,43

Nusidėvėjimas 2020 m (7 mėn.)

242,97

225,96

17,01

Nusidėvėjimas 2021 m (12 mėn.)

416,52

387,36

29,16

Nusidėvėjimas 2022 m (12 mėn.)

416,52

387,36

29,16

Nusidėvėjimas 2023 m (12 mėn.)

416,52

387,36

29,16

Nusidėvėjimas 2024 m (12 mėn.)

416,52

387,36

29,16

Nusidėvėjimas 2025 m (12 mėn.)

416,52

387,36

29,16

Nusidėvėjimas 2026 m (5 mėn.)

173,43

161,29

12,14

1

0,93

0,07

Likvidacinė vertė
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KOMUNALINIŲ PATARNAVIMŲ APSKAITA

•

Įmonė veikloje naudoja patalpas 120 metrų, t. sk. 25 metrų koridorius ir 6 metrų
tualetas. Projekto vykdymui skirta naudoti 40 metrų patalpų. Tam skirta 500 eurų.
Finansavimas iš valstybės biudžeto lėšų 465 eurų, savo lėšų indėlis 35 eurų. Gautos
sąskaitos už elektrą 130 eurų, už šildymą 230 eurų, už vandenį 60 eurų, už šiukšlių
išvežimą 50 eurų. Kiek reikia apmokėti iš projekto?

Patalpos 120 m
t. sk. koridorius 25 m (25 m/120 m * 100%)
t. sk. tualetus 6 m (6 m/120 m *100%)

100%
20,83%
5%

VB

SL

Projektui priskirta patalpų 40 m
Projektui skirta koridoriaus (25*20,83% = 5,21 m)
Projektui skirta tualeto (6*5% = 0,3 m)
Projektui skirta iš viso metrų 40+5,21+0,3 = 45,51 m arba 45,51/120*100 = 37,93%
Projektui skirta lėšų
už elektrą 130 eurų
už šildymą 230 eurų
už vandenį 60 eurų
už šiukšlių išvežimą 50 eurų
APMOKĖTI IŠ PROJEKTO LĖŠŲ

500
49,31
87,24
22,76
18,97
178,27

465
45,86
81,13
21,16
17,64
165,79

35
3,45
6,11
1,59
1,33
12,48
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ATSARGŲ, REIKALINGŲ PROJEKTUI VYKDYTI, APSKAITA. PIRKIMO IR
SUNAUDOJIMO MOMENTAI

•
•
•
•

Atsargos negali būti pirktos anksčiau, nei pasirašyta projekto sutartis.
Turi būti iš pradžių pirkimas, o po to sunaudojimas.
Kai perkama daug atsargų, turi būti išskirta projektui reikalinga dalis.
Privalo būti sudaromi nurašymo aktai, dėl ūkinio inventoriaus - atidavimo naudoti aktai.
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ATSARGŲ APSKAITA

•

Lėšų struktūra, pvz. 5000 eurų: valstybės biudžeto lėšos 93% 4650 eurų, savos lėšos 7%
350 eurų. Pirktas kuras 14 litrų po 1,20 eurų už 16,8 eurų ir 17 litrų po 1,50 eurų už 25,50
eurų, pirkta 50 komplektų po 25 eurus sportinės aprangos už 1250 eurų, pirktos
kanceliarinės prekės už 200 eurų. Įmonė nusprendė pirkti papildomai „dėl nenumatytų
aplinkybių“ 5 komplektus po 26 eurus sportinės aprangos už 130 eurų. Sunaudota faktiškai
kuro 20 litrų. Visa sportinė apranga išduota naudoti. Užregistruoti atsargų sunaudojimą.
Lėšos
Kuras 14 litrų po 1,20 eurų už 16,8 eurų
Kuras 17 litrų po 1,50 eurų už 25,50 eurų
50 komplektų po 25 eurus sportinės aprangos už 1250 eurų
kanceliarinės prekės už 200 eurų
5 komplektus po 26 eurus sportinės aprangos už 130 eurų
PIRKTA IŠ VISO:
Sunaudota faktiškai kuro 20 litrų
Visa sportinė apranga išduota naudoti
SUNAUDOTA IŠ VISO:
Nepanaudotos lėšos

2000
16,8
25,5
1250
20
1312,30
16,8
9
1250
1275,80
724,2

VB

1860
15,624
23,715
1162,5
18,6

SL

140
1,176
1,785
87,5
1,4

SL papildomai

1220,44 91,86
15,624 1,176
8,37
0,63
1162,5
87,5
1186,49 89,31
673,506 50,694

130
130

130
130

53

AR GALIMA GAUTI PAJAMAS VYKDANT PROJEKTĄ?

•
•

Galima. Svarbu atskirti pajamas, susijusias su projekto vykdymu, nuo subjekto
bendrų pajamų.
Pvz., subjektas vykdo renginių organizavimo veiklą ir nupirko sportinius
treniruoklius projekto vykdymui. Projekte tie treniruokliai naudojami 10 valandų per
savaitę. Yra galimybė kitu laiku išnuomoti treniruoklius. Tokios pajamos vertinamos
projekto ataskaitoje kaip pelnas. T. y. kiek uždirbta pajamų iš viso ir kokios
treniruoklių išlaikymo sąnaudos .
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FINANSAVIMAS NEGALI BŪTI SKIRIAMAS

•
•
•
•

Delspinigiams už pavėluotus mokėjimus, taip pat netesybų dėl sutarčių nevykdymo
mokėjimams.
Nereikalingoms projektui vykdyti išlaidoms.
Išlaidoms grynaisiais pinigais.
Išlaidoms, kai neaišku ar tai siejama su projektu.
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FINANSAVIMO REIKALAVIMŲ NEATITINKANČIOS IŠLAIDOS

•
•
•
•
•
•
•

Pirkimo ir (arba) importo PVM, kurį pagal LR teisės aktus galima įtraukti į
PVM atskaitą, net jeigu toks PVM į atskaitą įtrauktas nebuvo;
Baudos, nuobaudos ir bylinėjimosi išlaidos;
Nepiniginis įnašas;
Išlaidos, kurios padidina projekto sąnaudas, proporcingai nepadidindamos jo
vertės ir išlaidos sudarytos su tarpininkais ar konsultantais, kuriose darbų ar
paslaugų kaina siejama su išlaidų dydžiu, nepagristu faktine atlikto darbo ar
suteiktų paslaugų verte;
Pirkimai atlikti nesilaikant Viešųjų pirkimų įstatymų nuostatų;
Išlaidos, viršijančios rinkos kainas;
Išlaidos, kurios anksčiau buvo finansuotos iš LR valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir
savivaldybės.
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PATIRTOS IŠLAIDOS PRIPAŽINTOS NETINKAMOS FINANSAVIMUI

•

Gautas finansavimas:
D 231 Pinigai bankų sąskaitose
K 3411 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto Patirtos išlaidos:
D 6 Veiklos sąnaudos
K 231 Pinigai bankų sąskaitose
D 3411 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto
K 51 Finansavimo pajamos
• Priimtas sprendimas grąžinti finansavimą:
D 51 Finansavimo pajamos
K 3411 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto
D 3411 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto
K 4152 Kitos mokėtinos sumos
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DUOMENŲ APIE PROJEKTO VYKDYMĄ PATEIKIMAS FINANSINĖJE
ATSKAITOMYBĖJE

•

Atskira finansinė atskaitomybė nesudaroma, tačiau aiškinamajame rašte nurodoma kiek
gauta ir panaudota lėšų ir kokiam projektui.

•

Šie duomenys grindžiami apskaitos registrais ir projekto Didžiąja knyga.
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PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PABAIGA

•
•

Projekto įgyvendinimo sutartyje nurodoma projekto pabaigos data.

•

Pinigų išmokėjimą reikia užbaigti iki galutinės ataskaitos pateikimo.

Iki šios datos turi būti pabaigtos visos projekto veiklos ir patirtos visos su projekto
įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti Fondo lėšomis projekto išlaidos.
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AČIŪ
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro
2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. A1-343
PAVYZDINĖ DARBO SUTARTIES FORMA

DARBO SUTARTIS
20__ m. ____________d. Nr._____
_________________

(darbo sutarties sudarymo vieta)

Darbdavys _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________,

(darbdavio pavadinimas, kodas, registruotos buveinės adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas; jeigu
darbdavys fizinis asmuo – vardas ir pavardė, asmens kodas (jeigu jo nėra – gimimo data), nuolatinės gyvenamosios
vietos adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas; jei sudaroma darbo keliems darbdaviams sutartis,
nurodoma pirmojo ir kitų darbdavių pavadinimai, kodai, registruotos buveinės adresai, telefono numeriai ir elektroninio
pašto adresai)

atstovaujamas __________________________________________________________________________,
(darbdaviui atstovaujančio asmens vardas ir pavardė, pareigos, atstovavimo pagrindas)

ir Darbuotojas __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,

(vardas ir pavardė; paso ar asmens tapatybės kortelės duomenys (jei nėra šių dokumentų – duomenys iš kitų asmens
tapatybę patvirtinančių dokumentų) – asmens kodas, jeigu jo nėra – gimimo data; gyvenamoji vieta; telefono numeris ir
elektroninio pašto adresas)

sudarė šią darbo sutartį:
1. Darbuotojas priimamas dirbti šiomis būtinosiomis darbo sutarties sąlygomis:
1.1. _____________________________________________________________________________
(darbovietė)

___________________________________________________________________________________________
(darbdavio veiklą vykdantis struktūrinis organizacinis darinys (filialas, atstovybė ar kitas struktūrinis,
gamybinis, prekybinis ar kitos veiklos padalinys, jo adresas)

1.2. _____________________________________________________________________________

(darbo funkcijos apibūdinimas ar aprašymas arba darbo (pareigybės arba pareigų, profesijos specialybės)
pavadinimas ir, jeigu nustatyta – jos hierarchinis ir (arba) kvalifikacijos ar sudėtingumo lygis (laipsnis)

1.3. _____________________________________________________________________________
(darbo užmokestis (mėnesio alga arba valandinis atlygis) ir jo sudedamosios dalys, priedai, priemokos,
premijos ar kitoks papildomas apmokėjimas; mokėjimo tvarka ir terminai)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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2. Sudaroma ___________________________________________________darbo sutartis

(nurodoma darbo sutarties rūšis – neterminuota darbo sutartis, terminuota darbo sutartis, laikinojo darbo sutartis,
pameistrystės darbo sutartis, projektinio darbo sutartis, darbo vietos dalijimosi darbo sutartis; darbo keliems
darbdaviams sutartis, sezoninio darbo sutartis – įrašyti reikiamus žodžius; jei sudaroma darbo vietos dalijimosi darbo
sutartis, nurodoma kito darbuotojo vardas ir pavardė, paso ar asmens tapatybės kortelės duomenys (jei nėra šių
dokumentų – duomenys iš kitų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų) – asmens kodas, jeigu jo nėra – gimimo
data, gyvenamoji vieta, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas)

____________________________________________________________________________________

3. Nustatomas darbo sutarties terminas__________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
(jei taikoma, nustatomas darbo sutarties terminas, nurodant kalendorinę datą, terminą, užduotį, kuri turi būti įvykdyta,
arba tam tikrų aplinkybių atsiradimą, pasikeitimą ar pasibaigimą)

4. Nustatoma darbo laiko norma ________________________________________________.

(nustatomas darbo valandų skaičius per dieną ar savaitę; jei sudaroma darbo keliems darbdaviams sutartis, gali būti
nurodoma kiekvienam darbdaviui tenkanti darbo laiko normos dalis; jei sudaroma darbo vietos dalijimosi darbo sutartis,
nurodoma kiekvienam darbuotojui tenkanti darbo laiko norma (valandų skaičius per dieną ar savaitę). Jei sutrumpinta
darbo laiko norma nenumatyta darbo teisės normose arba šalys nesusitaria dėl ne viso darbo laiko, laikoma, kad
susitarta dėl 40 valandų per savaitę darbo laiko normos)

5. Nustatomos papildomos darbo sutarties sąlygos: _________________________________
________________________________________________________________________________.
(nurodomos kitos papildomos darbo sutarties sąlygos – susitarimas dėl papildomo darbo, susitarimas dėl išbandymo
termino, jei taikomas išbandymas, susitarimas dėl mokymo išlaidų atlyginimo, susitarimas dėl nekonkuravimo,
susitarimas dėl konfidencialios informacijos apsaugos ar kiti susitarimai, dėl kurių šalys gali sulygti pagal Lietuvos
Respublikos darbo kodeksą ir kitus darbo santykius reglamentuojančius teisės aktus. Tokie susitarimai gali būti
įforminami kaip priedai prie darbo sutarties)

6. Kiti darbuotojo ir darbdavio tarpusavio įsipareigojimai ____________________________
________________________________________________________________________________.

(papildomos garantijos, kompensacijos ir kiti darbdavio ir darbuotojo įsipareigojimai, kurie neprivalomi pagal darbo
santykius reglamentuojančius teisės aktus, bet jiems neprieštarauja. Tokie susitarimai gali būti įforminami kaip priedai
prie darbo sutarties)

7. Darbo sutartis įsigalioja ir darbuotojas pradeda dirbti _____________________________.

(nurodoma darbuotojo darbo pradžia)

8. Kasmetinių atostogų suteikimo trukmė, suteikimo tvarka ir apmokėjimo sąlygos
nustatomos pagal Darbo kodekso 126–130 straipsnių nuostatas.
9. Darbuotojas draudžiamas valstybiniu socialiniu draudimu. Valstybinio socialinio draudimo
išmokas ir paslaugas nustato atitinkamas valstybinio socialinio draudimo rūšis reglamentuojantys
teisės aktai.
10. Įspėjimo terminas, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio ar darbuotojo iniciatyva arba
kitais atvejais, nustatomas pagal Darbo kodekso 55–57, 59, 61 ir 62 straipsnių nuostatas.
11. Darbdavys darbuotojo asmens duomenis tvarko darbdavio teisinių prievolių vykdymo
tikslu ir užtikrina, kad darbdavio vykdomas darbuotojo asmens duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m.
balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama
Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) bei Lietuvos
Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas.

35

SPORTO RĖMIMO FONDO FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ VYKDYMAS, APSKAITA IR ATASKAITŲ RENGIMAS

12. Ši darbo sutartis gali būti pakeista ar papildyta raštišku šalių susitarimu, išskyrus Darbo
kodekse numatytus atvejus.
13. Ši darbo sutartis gali būti nutraukta Darbo kodekso nustatytais pagrindais.
14. Ginčai dėl šios darbo sutarties nagrinėjami Darbo kodekso nustatyta tvarka.
15. Ši darbo sutartis sudaroma dviem egzemplioriais: vienas pateikiamas darbdaviui, kitas –
darbuotojui.
16. Sutarties šalių parašai:
Darbdavys – fizinis asmuo arba darbdavio atstovas

_____________

__________________

Darbuotojas

_____________

__________________

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Darbo sutartis pasibaigė ______________________________.
Pagrindas _______________________________________________________________________________
(nurodoma darbuotojo pareiškimo data, susitarimo dėl darbo sutarties nutraukimo šalių susitarimu
data, darbdavio sprendimo nutraukti sutartį ar konstatuoti darbo sutarties pasibaigimą data ir (jei
taikoma) numeris)

Darbo sutarties pakeitimas: Nustatomas papildomas darbas projekte „Sportas“ jungimo būdu.
Pareigybė treneris, darbo užmokestis 800 eurų, darbo laiko norma vidutiniškai 12 valandų per
savaitę, 2 mėnesių suminė darbo laiko apskaita, terminas – iki projekto įvykdymo.
Darbdavys – fizinis asmuo arba darbdavio atstovas

_____________

__________________

Darbuotojas

_____________

__________________
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(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

1

Eil. Nr.

37

Vardas, pavardė

40

atostogos, liga, darbas
kelyje

liga

neatvykimas į darbą
(kai laikas prilygintas
darbo laikui)

t. sk. darbas naktį

t. sk. viršvalandžiai

darbas poilsio metu

komandiruotės

vykymo į komandiruotę
val

darbo val

Vlandų sandara
5

4

3

2

1
8

7

6

2019 METŲ SAUSIO MĖNESIO DARBO LAIKO APSKAITOS ŽINIARAŠTIS

_____________________________________________

(struktūrinio padalinio pavadinimas)

antradienis

12

11

10

9
14

13
19

18

17

16

15
Dienos

antradienis

(įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas)

trečiadienis

trečiadienis

trečiadienis

22

21

20
26

25

24

23

trečiadienis

(Pavyzdinė forma)
_____________________________________________

Nustatytas darbo valandų skaičius per savaitę

ketvirtadienis

sekmadienis

ketvirtadienis

ketvirtadienis

sekmadienis

ketvirtadienis

29

28

27

sekmadienis

iš viso

2

1

dienų

31

30

trečiadienis

SPORTO RĖMIMO FONDO FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ VYKDYMAS, APSKAITA IR ATASKAITŲ RENGIMAS

Pareigos
Nustatytas darbo valandų skaičius per metus
Nustatytas darbo valandų skaičius per mėnesį

šeštadienis

penktadienis

antradienis

pirmadienis

šeštadienis

penktadienis

pirmadienis

sekmadienis

šeštadienis

penktadienis

antradienis

pirmadienis

šeštadienis

penktadienis

antradienis

pirmadienis

ketvirtadienis

3
4
5
6
7

iš jų

valandų

viršvalandžių (k=1,5)

8

Faktiškai dirbta per mėnesį

naktį (k=1,5)
naktį švenčių diena (k=2,5)
naktį poilsio diena (k=2)
viršvalandžių naktį ar poilsio diena
(k=2)
viršvalandžių švenčių diena (2,5)

9 10 11

budėjimas pasyvus darbe
poilsio dienomis (k=2)

PRIEDAS 2

švenčių dienomis (k=2)

12

vykymas į komandiruotę

13

Neatvykimas į
darbą

sutartinis žymėjimas

14

dienų skaičius

15

valandų skaičius
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DARBO LAIKO APSKAITOS ŽINIARAŠČIO SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

DARBO VALANDOS
1.
Darbas naktį
2.

Darbas švenčių dienomis

3.
Budėjimas pasyvus darbe
4.
Tarnybinės komandiruotės
5.
Kvalifikacijos kėlimas
6.
Pertraukos darbe, pagal norminius teisės aktus įskaitomos į darbo laiką
NUKRYPIMAI DARBE NENUMATYTI GRAFIKE
7.
Viršvalandinis darbas
8.
Darbas poilsio dienomis
9.
Viršvalandinis darbas švenčių dienomis
10.
Viršvalandinis darbas naktį
APMOKAMAS NEDIRBTAS LAIKAS
11.
Prastovos ne dėl darbuotojo kaltės
12.
Laikas naujo darbo paieškoms
13.
Privalomų darbuotojų sveikatos patikrinimų laikas
Darbo poilsio ar švenčių dienomis laikas ar viršvalandinio darbo laikas pridėtas prie kasmetinių atostogų
14.
laiko
Papildomas poilsio laikas darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki 18 metų arba du ir daugiau vaikų
15.
iki 12 metų
16.

Nedarbingumas

17.
Kasmetinės atostogos
18.
Mokymosi atostogos
DARBDAVIO NEAPMOKAMAS NEDIRBTAS LAIKAS
19.
Pravaikštos ir kitoks neatvykimas į darbą be svarbios priežasties
20.
Nemokamas laisvas laikas
21.
Neatvykimas į darbą kitais norminių teisės aktų nustatytais laikotarpiais
22.
Nušalinimas nuo darbo
23.
Poilsio dienos
24.
Streikas
25.

Neapmokamas nedarbingumas

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Nemokamos atostogos
Švenčių dienos
Kūrybinės atostogos
Nėštumo ir gimdymo atostogos
Atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis 3 metai
Stažuotės
Valstybinių, visuomeninių ar piliečio pareigų vykdymas
Karinė tarnyba
Mokomosios karinės pratybos
Prastovos dėl darbuotojo kaltės

38

PRIEDAS 3
Lietuvos Respublikos
darbo kodekso
Sutartinis žymėjimas
straipsniai
117

118
107
29
111

DN
nurodomos darbo
valandos
PD
K
KV
PR

119
124
144
144

VD
DP
VS
VN

47
64
111

PN
ID
MD

144

V

138

M

123

Ligos ir motinystės
socialinio draudimo
įstatymo 9 str. 1 dalyje,
14 str. 1 dalyje
126
135

A
MA

58
137
137
49
124
244

PB
ND
NP
NN
P
ST

Ligos ir motinystės
socialinio draudimo
įstatymo 9 str. 1 dalyje,
14 str. 1 dalyje
137
123
136
132
134
136
137
61
61
47

L

N
NA
S
KA
G
PV
KA
VV
KT
KM
PK

39

Eil. Nr.

40
40

1

2

Vardas, pavardė

Nustatytas
Nustatytas
Nustatytas
Pareigos,
darbo valandų darbo valandų darbo valandų
kvalifikacinė
skaičius per
skaičius per
skaičius per
kategorija
metus
mėnesį
savaitę

Atostogų grafikas

darbo val

Atostogų grafikas

darbo val

Vlandų sandara

5

šeštadienis

4

penktadienis

3

ketvirtadienis

2

trečiadienis

1

8

antradienis

7

pirmadienis

6

sekmadienis

antradienis

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ketvirtadienis
trečiadienis

pirmadienis

antradienis

sekmadienis

penktadienis

šeštadienis

ketvirtadienis
trečiadienis

pirmadienis

antradienis

sekmadienis

penktadienis
šeštadienis

ketvirtadienis

0

0

dienų valandų

Planuojama
dirbti

PRIEDAS 3

9

Dienos

šeštadienis

2019 METŲ SAUSIO MĖNESIO DARBO GRAFIKAS

penktadienis

_____________________________________________

sekmadienis

(struktūrinio padalinio pavadinimas)

antradienis

(įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas)

pirmadienis

(Pavyzdinė forma)
_____________________________________________

trečiadienis

trečiadienis
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ketvirtadienis
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Įmonė „OOO“
ĮSAKYMAS
DĖL VARDENIO PAVARDENIO KOMANDIRUOTĖS

2020 m. ............mėn........ d. Nr. ___________
Vilnius

K o m a n d i r u o j u trenerį _________________ į Miuncheną (Vokietiją).
Komandiruotės tikslas – dalyvauti kvalifikacijos kėlimo kursuose „XXX“. Išlaidos apmokamos
iš projekto „Sportas“ skirtų lėšų.
Komandiruotės trukmė – 6 dienos, nuo 2020-06-02 iki 2020-06-07.
P a v e d u buhalterijai apmokėti šias komandiruotės išlaidas:
•
•
•
•
•
•
•

lėktuvo bilietus;
kelionės į oro uostą ir grįžimo iš jo išlaidas;
kelionės draudimą;
vizos įsigijimo išlaidas;
nakvynės išlaidas;
dienpinigius;
valiutos, susijusios su aukščiau išvardytomis išlaidomis, keitimo išlaidas.

Direktorius (vardas pavardė, parašas)

Susipažinau ir sutinku:
Darbuotojas: pareigos, Vardas, Pavardė, parašas, data
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Nr.

Mokėtinas DU
Mokėtina Sodra
Mokėtinas GPM
Iš viso:

Iš viso:

41

2
3

1

Darbuotojas

2020 m.
sausis
DARBO UŽMOKESTIS

1342
607

Pareiginis
atlyginimas
130

Įmokos kodas Suma
1355,15
252
485,86
1311
274,79
2115,80

Pareigybė

Darbo
laiko
norma
176
176

8

Dirbta
dienų
22
22

8

Nedarbin Atostogų
gumo d.d. d.d.
1342
607

Apskaičiuot
as darbo
užmokestis Priedas
130

2079,00

1342
607
705,05

225,05
350

Nedarbingu Iš viso
T.sk.
Atostogini mo 2 d.d.
priskaičiu Bendras ligos
ai
pašalpa
ota
NPD
NPD
130
130
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225,05
350

274,79

223,39
51,4

T.sk.
DU
GPM
GPM
NPD
20%
15%
130
0

145,11

93,67
42,37

260,29

168,02
76,00

43,66

28,182
12,747

513,26
182,51

1355,15

828,74
424,49

36,80

23,75
10,74

II
pakuopos
pensija
Iš viso
Mokėtinas Darbdavio
PSD
VSD
išskaičiuota DU
Sodra 1,77%
6,98%
12,52% 2,1%
9,07
16,28
2,73
28,08
101,92
2,30
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APSKAITOS POLITIKA
APSKAITOS DOKUMENTŲ IR APSKAITOS REGISTRŲ PASIRAŠYMO, JUDĖJIMO,
SAUGOJIMO IR ARCHYVAVIMO TVARKOS APRAŠAS

TURINYS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
II. ĮMONĖS VEIKLOS DOKUMENTŲ VALDYMO ORGANIZAVIMAS
III. APSKAITOS DOKUMENTŲ KLASIFIKAVIMAS, REGISTRAVIMAS IR KONTROLĖ
IV. SĄSKAITŲ PATEIKIMAS APMOKĖJIMUI. DOKUMENTŲ KOPIJAVIMAS
V. BYLŲ SUDARYMAS IR TVARKYMAS
VI. DOKUMENTŲ VERTĖS EKSPERTIZĖ
VII. DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS IR IŠDAVIMAS
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

42
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I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr.

V-

118 „Dėl dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“
Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:
Apskaitos dokumentas – popierinis arba elektroninis liudijimas, patvirtinantis ūkinę operaciją arba
ūkinį įvykį ir turintis rekvizitus, pagal kuriuos galima nustatyti ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio tapatumą
taip pat laisvos formos dokumentas, nustatantis ūkinės operacijos arba ūkio įvykio tapatumą surašomas, kai
ūkinė operacija jau atlikta arba ūkinis įvykis baigėsi, bet nėra gautas tai patvirtinantis apskaitos dokumentas.
Apskaitos registras – remiantis apskaitos dokumentais parengta ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių
suvestinė, kurioje apibendrinti jų duomenys.
Byla – pagal tam tikrus požymius sugrupuotų ir susistemintų dokumentų rinkinys.
Bylų apyrašas – bylų apskaitos ir paieškos dokumentas.
Dokumentų apyvarta – Įmonės parengtų ar gautų dokumentų judėjimas iki jų priskyrimo bylai.
Dokumentų apskaita – dokumentų kiekio fiksavimas apskaitos dokumentuose.
Dokumento registravimas – dokumento įtraukimas į apskaitą, suteikiant jam atskirą numerį ir taip
užtikrinant jo oficialumo įrodymą.
Dokumentų registras – dokumentų registravimo ir apskaitos dokumentas.
Dokumentų tvarkymas – dokumentų vertinimo, sisteminimo, bylų aprašymo ir jų įrašymo į apskaitos
dokumentus procesas.
Dokumentų vertės ekspertizė – dokumentų įvertinimo ir atrankos saugoti ar naikinti procesas.
II. ĮMONĖS VEIKLOS DOKUMENTŲ VALDYMO ORGANIZAVIMAS
Įmonės veiklos dokumentų valdymo organizavimo tikslai:
1. Dokumentus tvarkyti ir įtraukti į apskaitą taip, kad būtų užtikrintas priėjimas prie visų Įmonės turimų
dokumentų ir tai padėtų Įmonei veikti efektyviai ir skaidriai.
2. Išsaugoti dokumentus reikiamą laiką, kad būtų užtikrinti Įmonės veiklos įrodymai ir su Įmonės veikla
susijusių fizinių ir juridinių asmenų prievolės ir teisėti interesai.
Už Įmonės dokumentų valdymo organizavimą ir kontrolę yra atsakingas Įmonės vadovas.
Įmonės vadovas:
1. Paskiria už Įmonės veiklos dokumentų registravimą, tvarkymą, apskaitą, saugojimą atsakingus
struktūrinius padalinius ar darbuotojus ir nustato jų įgaliojimus bei atsakomybę.
2. Tvirtina dokumentų perdavimo aktus, perduodant dokumentus atsakingiems Įmonės darbuotojams ar
jiems keičiantis, taip pat perduodant dokumentus kitai Įmonei.
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3. Nustato Įmonės veiklos dokumentų registrus, kitus apskaitos dokumentus ir tvirtina dokumentų ir bylų
apskaitos dokumentus.
4. Sudaro patariamąją nuolat veikiančią dokumentų ekspertų komisiją dokumentų vertės ekspertizės,
tvarkymo ir apskaitos klausimams nagrinėti.

III. APSKAITOS DOKUMENTŲ KLASIFIKAVIMAS, REGISTRAVIMAS IR KONTROLĖ
3. Įmonės Buhalterijoje registruojami šie apskaitos dokumentai:
3.1. gaunamos sąskaitos faktūros;
3.2. išrašomos sąskaitos faktūros;
3.3. gaunamos išankstinio apmokėjimo sąskaitos;
3.4. išrašomos išankstinio apmokėjimo sąskaitos;
3.5. buhalterinės pažymos, žiniaraščiai;
3.6. kiti dokumentai.
4. Įmonės darbuotojai, gavę sąskaitas už pateiktas prekes, suteiktas paslaugas ar atliktus darbus,
sutikrina juos su atitinkama sutartimi ar kitais dokumentais: patikrina ar duomenys sąskaitoje sutampa su
duomenimis sutartyje, akte ar kituose dokumentuose; įsitikina, kad prekės buvo pateiktos, paslaugos suteiktos,
darbai atlikti ir priimti.
5. Jeigu sąskaita ir / ar ją lydintys dokumentai neatitinka sutarties ar kitų dokumentų sąlygų, sąskaita
ir ją lydintys dokumentai turi būti grąžinti juos pateikusiam prekių tiekėjui, paslaugų teikėjui ar rangovui.
6.

Atsakingi už sandorio vykdymą asmenys ant sąskaitos raštu nurodo iš kurios strateginio veiklos

plano programos priemonės ir iš kokio lėšų šaltinio turi būti apmokama prekių tiekėjui, paslaugų teikėjui ar
rangovui.
7.

Atsakingų asmenų patikrintas sąskaitas pasirašo direktoriaus įsakymu paskirti

darbuotojai,

vykdantys išankstinę finansų kontrolę, prieš tai įsitikinę, kad ūkinė operacija yra teisėta ir kad ūkinei
operacijai atlikti pakaks lėšų.
8.

Patikrintas ir paskirtų asmenų pasirašytas sąskaitas už programų priemonių vykdymą atsakingi

asmenys perduoda Buhalterijai.
9. Buhalteris, gavęs sąskaitas ir įsitikinęs, kad ūkinė operacija yra teisėta ir kad ūkinei operacijai
atlikti pakaks lėšų pasirašo sąskaitas.
10. Sąskaitos už praėjusį laikotarpį, kuris negali būti ilgesnis negu vienas mėnuo, pateikiami
Buhalterijai ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos.
11. Gautos sąskaitos apmokėjimui už suteiktas paslaugas, pateiktas prekes ir atliktus darbus
registruojamos finansų valdymo ir apskaitos sistemoje OOOOOOOOOOO ūkinės operacijos arba ūkinio
įvykio dieną arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti.
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12. Įmonės parengti ir gauti su jos veikla susiję dokumentai turi būti užregistruoti. Dokumentai Įmonėje
registruojami vieną kartą. Dokumentai registruojami tą dieną, kai jie gaunami, pasirašomi ar patvirtinami.
13. Dokumentai registruojami dokumentų registruose, kurių sąrašą tvirtina Įmonės vadovas.
Dokumentų registruose registruojami kalendoriniais metais parengti ar gauti dokumentai.
Gautų dokumentų priėmimas ir įtraukimas į apskaitą
1. Gauti dokumentai peržiūrimi. Jei gautas ne visas dokumentas, trūksta priedų ar gautame dokumente
nurodytų pridedamų dokumentų, apie tai informuojamas siuntėjas.
2. Vokai prie dokumentų nepaliekami, išskyrus atvejus, kai siuntėjo adresas nurodytas tik ant voko ar
pašto antspaudo reikia dokumento išsiuntimo ar gavimo datai įrodyti.
3. Jei kartu su dokumentu (prašymu, pareiškimu) pateikiamas asmens dokumentas (gimimo liudijimas,
mokslo baigimo pažymėjimas ar kita), asmens dokumentas, padarius jo kopiją, grąžinamas jį pateikusiam
asmeniui, jei kiti teisės aktai nenustato kitaip.
4. Gauti sveikinimai, kvietimai, reklaminiai lankstinukai, privataus pobūdžio laiškai, kita
korespondencija, nesusijusi su atsakomybe ir rizika, kylančia dėl dokumentų neįtraukimo į apskaitą,
neregistruojami.
5. Faksimilinio ryšio ar kitokiais telekomunikacijų įrenginiais gauti dokumentai ar jų skaitmeninės
kopijos, kuriuose yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti siuntėjo parašą, atspausdinami ir
registruojami įprastine tvarka. Jei vėliau gaunamas pasirašytas šio dokumento originalas, jis registruojamas ta
pačia data ir numeriu.
Jei organizacinėmis ir informacinių technologijų priemonėmis yra užtikrinamas gautų oficialių dokumentų
skaitmeninių kopijų autentiškumas, patikimumas, prieinamumas ir jei jos Įmonėje bus saugomos ne ilgiau kaip
25 metus, tokių kopijų atspausdinti nebūtina, o į Įmonės dokumentų apskaitą šios kopijos įtraukiamos ir
tvarkomos informacinių technologijų priemonėmis.
6. Įvykdžius užduotis gauti dokumentai dedami į bylas pagal Įmonės dokumentacijos planą.

IV. SĄSKAITŲ PATEIKIMAS APMOKĖJIMUI. DOKUMENTŲ KOPIJAVIMAS
Įmonės atsakingas darbuotojas nustatęs, kad dokumentai yra be klaidų ir pasirašyti paskirtų
darbuotojų, parengia ir lėšų mokėjimo atstovui pateikia mokėjimo paraiškas lėšoms gauti.
Dokumentų kopijavimas atliekamas Įmonės vadovo sprendimu. Paskirtas atsakingas už kopijavimą
darbuotojas turi užtikrinti, kad per vieną darbo dieną nuo dokumento gavimo įmonėje dokumentas būtų
nukopijuotas ir kopija įsegta į teikiamų dokumentų kopijų bylą. Atsakingas darbuotojas parašu patvirtina, kad
kopija yra tikra. Dokumentų kopijos negali būti archyvuojamos.
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V. BYLŲ SUDARYMAS IR TVARKYMAS
Dokumentacijos plano rengimas
Įmonės dokumentų valdymui visose veiklos srityse ar atliekant priskirtas funkcijas užtikrinti kasmet
rengiamas ir likus dviem mėnesiams iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos, kurį tvirtina Įmonės vadovas. Į
Įmonės dokumentacijos planą įrašomos visos bylos, kurias planuojama sudaryti ar tęsti kitais metais.
Kiekvienai dokumentacijos plane įrašytai bylai suteikiamas indeksas, kurį sudaro dokumentacijos plano
punkto ir papunkčio eilės numeris.
Kiekvienos dokumentacijos plane įrašytos bylos saugojimo terminas nurodomas vadovaujantis teisės
aktais, nustatančiais dokumentų saugojimo terminus.
Dokumentacijos plane taip pat nurodomi už bylų sudarymą atsakingi struktūriniai padaliniai ar
darbuotojai.
Dokumentacijos plane bylos numatomos atsižvelgiant į šiuos bendruosius bylų sudarymo principus:
1. Bylos sudaromos iš dokumentų, Įmonės parengtų ar gautų per vienus kalendorinius metus, išskyrus
tęsiamas bylas, kurios sudaromos iš dokumentų, sukauptų tam tikro apibrėžto proceso metu.
2. Bylos sudaromos pagal dokumentų formą, rūšis, temas, sudarytojus, saugojimo terminus, pasirenkant
vieną ar kelis požymius.
3. Dokumentų registrai dedami į atskiras bylas pagal saugojimo terminus arba į registre registruotų dokumentų
bylas.
Bylų antraštės dokumentacijos plane turi būti konkrečios ir aiškios, nurodančios byloms priskiriamų
dokumentų turinį, rūšį ir temą.
Bylų antraštėse vartojamos konkrečios formuluotės, pavadinimai netrumpinami.
Jei per kalendorinius metus susidaro dokumentų, kuriems bylos dokumentacijos plane nebuvo numatytos,
rengiamas dokumentacijos plano papildymų sąrašas. Į sąrašą įrašytoms naujoms byloms suteikiamas indeksas,
einantis iš eilės pagal patvirtinto dokumentacijos plano atitinkamo punkto papunktį.
Bylų sudarymas
Dokumentai dedami į dokumentacijos plane numatytas bylas laikantis šių reikalavimų:
1. Dokumentų rūšys ir turinys turi atitikti dokumentacijos plane numatytos sudaryti bylos antraštę.
2. Bylos antraštė ir indeksas turi būti užrašyti ant popierinių dokumentų bylos segtuvo ar aplanko.
3. Jei faksimilinio ryšio ar kitokiais telekomunikacijų įrenginiais gautą dokumentą ar jo skaitmeninę kopiją
užregistravus ir, jei reikia, parašius rezoliuciją vėliau gaunamas pasirašytas dokumento originalas, į bylą
dedamas dokumento originalas ir anksčiau gauto dokumento ar dokumento skaitmeninės kopijos pirmas lapas su
jį gavusios Įmonės padarytais įrašais (jei jie neperrašomi ant gauto dokumento originalo).
4. Dokumentai į bylą dedami chronologine tvarka, jei netaikoma kita sisteminimo tvarka.
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5. Vardiniai dokumentai byloje dedami pavardžių abėcėlės tvarka.
6. Priedai ir pridedami dokumentai laikomi prie tų dokumentų, kuriems jie priklauso. Jei priedų ar
pridedamų dokumentų yra daug, jiems gali būti sudaroma atskira byla (tomas).
7. Dokumentai, tiesiogiai susiję su konkrečiu darbuotoju per jo darbo Įmonėje laikotarpį, jų kopijos ar
nuorašai dedami į darbuotojų asmens bylas.
8. Dokumentų registrus sudarant informacinių technologijų priemonėmis, turi būti užtikrintas registro įrašų
autentiškumas, patikimumas, nustatytos prieigos prie registrų kontrolės priemonės. Sudarant registrus šiuo
būdu, gali būti naudojamos tokios priemonės, kurios leistų identifikuoti dokumentą užregistravusį asmenį ir
užtikrintų dokumento registravimo įrodomąją (teisinę) galią.
9. Popierinių dokumentų byla sudaroma ne daugiau kaip iš 500 lapų. Jei lapų yra daugiau, sudaromas kitas
bylos tomas.
Pasibaigus kalendoriniams metams iki einamųjų metų kovo 1 dienos pagal dokumentacijos planą,
dokumentacijos plano papildymų sąrašą (-us), vienarūšių bylų sąrašus ar kitus nustatytus apskaitos
dokumentus suvedami bylų sudarymo suvestiniai duomenys. Darbuotojas, atsakingas už Įmonės bylų
apskaitą, suvestinius duomenis įrašo į dokumentacijos planą, nurodant per kalendorinius metus užbaigtų bylų
skaičius.
Užbaigtų bylų tvarkymas
Bylos tvarkomos praėjus vieniems metams po jų užbaigimo:
1. Patikrinamas dokumentų sisteminimas bylose pagal nustatytą ar pasirinktą požymį, įsitikinant, kad jose
esantys dokumentai atitinka bylų antraštes, paantraštes (jei yra) ir saugojimo terminus.
2. Informacinių technologijų priemonėmis sudaryti registrai atspausdinami ir dedami į bylas. Jei tokį
registrą numatyta saugoti iki 10 metų, jis gali būti saugomas informacinių technologijų priemonėmis,
užtikrinant jo autentiškumą, patikimumą ir priėjimą prie registro visą saugojimo laiką.
3. Ilgai ir nuolat saugomose bylose dokumentai išdėstomi chronologine tvarka (byla pradedama
anksčiausiu, baigiama vėliausiu Įmonėje registruotu dokumentu), jei netaikoma kita sisteminimo tvarka.
Susirašinėjimo dokumentų bylose atsakomasis dokumentas dedamas po iniciatyvinio dokumento, nepaisant
atsakomojo dokumento datos.
4. Byloje paliekamas vienas dokumento egzempliorius. Jei byloje yra juodraščių, dokumentų nereikalingų
egzempliorių, žymeklių, sąvaržėlių, jie išimami.
Teisės aktų nustatyta tvarka grąžintini dokumentai bylose nepaliekami.
5. Ilgai ir nuolat saugomų bylų lapai sunumeruojami. Kiekvienos bylos lapai numeruojami atskirai.
6. Trumpai saugomų bylų lapai nenumeruojami.
Antraštiniame lape nurodomi bylos aprašymo duomenys: bylą sudariusios Įmonės (struktūrinio padalinio)
pavadinimas, bylos indeksas, antraštė ir paantraštė (jei yra), chronologinės ribos ar data, bylos saugojimo
terminas.
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VI. DOKUMENTŲ VERTĖS EKSPERTIZĖ
Dokumentai vertinami pagal šiuos jų reikšmingumo kriterijus:
1. tenkina Įmonės administravimo ir informacinius poreikius;
2. užtikrina Įmonės veiklos įrodymus;
3. užtikrina su Įmonės veikla susijusių asmenų prievoles ir teisėtus interesus;
4. gali būti tinkami tyrimams atlikti;
5. suteikia informaciją apie Įmonės teises, pareigas, politiką, veiklą, ryšius, interesus mokslo ir kultūros
tikslais.
Dokumentai vertinami ir sprendimai dėl tolesnio dokumentų (bylų) saugojimo ar naikinimo priimami:
1. nustatant dokumentų saugojimo terminus;
2. pasibaigus dokumentų saugojimo terminui arba jį keičiant;
Dokumentų saugojimo terminas skaičiuojamas nuo bylos užbaigimo metų pabaigos.
Dokumentų vertinimą atlieka ir siūlo sprendimus dėl tolesnio jų saugojimo ar naikinimo atitinkamą
veiklos sritį administruojantys (priskirtą funkciją atliekantys) Įmonės struktūriniai padaliniai (atsakingi
darbuotojai) kartu su darbuotojais, atsakingais už bylų sudarymą bei jų apskaitos tvarkymą.
Bylos atrenkami naikinti:
- Sudaromas sąrašas atrinktų ir sudarytų naujų bylų, kurių pasibaigęs saugojimo laikas pratęsiamas.
- Atrinkti naikinti dokumentai įrašomi į dokumentų naikinimo aktą.
Dokumentai naikinami, kai dokumentų naikinimo aktą patvirtina Įmonės vadovas. Aktas tvirtinamas, jei
tų metų ilgai ir nuolat saugomos bylos nustatyta tvarka yra įrašytos į bylų apyrašus ar kitus apskaitos
dokumentus (sąrašus, žurnalus, registrus).
Patvirtinus dokumentų naikinimo aktą, dokumentai turi būti sunaikinti taip, kad juose esanti informacija nebūtų
atpažįstama.
Darbuotojai, atsakingi už dokumentų sunaikinimą, turi patvirtinti dokumentų sunaikinimo faktą,
pasirašydami dokumentų naikinimo akte.
VII. DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS IR IŠDAVIMAS
Įmonėje įrengtas dokumentų archyvas. Dokumentai iš saugyklų išduodami Įmonės darbuotojams jų
atliekamoms funkcijoms atlikti, juridiniams ir fiziniams asmenims susipažinti ar laikinai naudotis teisės aktų
nustatytais atvejais ir tvarka, taip pat restauruoti, įrišti, kitiems su dokumentų išsaugojimu susijusiems
darbams atlikti.
Juridiniams ir fiziniams asmenims išduodami tik geros fizinės būklės dokumentai. Blogos fizinės būklės
dokumentai išduodami Įmonės vadovo leidimu.
Iš saugyklų išduodami dokumentai registruojami dokumentų išdavimo ir grąžinimo žurnale.
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Išduodant iš saugyklų dokumentus ir juos priimant, tikrinami jų aprašymo, apskaitos duomenys.
Dokumentus iš saugyklų išduoda ir priima už dokumentų saugojimą atsakingas asmuo. Kiti asmenys į
saugyklas gali įeiti tik lydimi už dokumentų saugojimą atsakingo asmens.
Kilus įtarimų, kad dokumentai galėjo būti prarasti, Įmonės vadovo sprendimu dokumentų kiekis tikrinamas
nedelsiant.
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Už apskaitos dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių
operacijų teisėtumą atsako apskaitos dokumentus surašę ir pasirašę asmenys.
Tvarkos aprašo privalo laikytis visi darbuotojai, kurių funkcijos susijusios su gaunamų ir išsiunčiamų
apskaitos dokumentų išrašymu, registravimu ir tvirtinimu.
Tvarkos apraše neapspręsti klausimai sprendžiami vadovaujantis Verslo apskaitos standartais ir kitais
apskaitos tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais.
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