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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 

VALSTYBĖS  ĮMONĖS „LIETUVOS PAMINKLAI“  
SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANČIAI INSTITUCIJAI  

 

Išvada dėl finansinių ataskaitų audito 

Nuomonė  

Mes atlikome Valstybės įmonės „Lietuvos paminklai“ (toliau – Įmonė) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 
2019 m. gruodžio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaita,  pinigų srautų 
ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų 
santrauką, auditą.  

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia  Įmonės 2019 
m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus 
pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių 
ataskaitų sudarymą, ir verslo apskaitos standartus. 

Pagrindas nuomonei pareikšti 

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus 
išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Mes esame 
nepriklausomi nuo Įmonės pagal Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos išleistą Buhalterių 
profesionalų etikos kodeksą (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito 
įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos 
reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes 
tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti. 

Dalyko pabrėžimas  

Atkreipiame dėmesį į finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto I.1. dalyje pateiktą informaciją, kad pagal  2019 
11 20 Lietuvos Respublikos Vyriausybės  nutarimą Nr.1152 Įmonė nuo 2020 04 01 pertvarkoma į biudžetinę 
įstaigą Kultūros infrastruktūros centrą. Po pertvarkymo veikiančiai biudžetinei įstaigai  pereina pertvarkytosios 
Įmonės visos teisės ir pareigos. 

Kita informacija  

Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Įmonės veiklos ataskaitoje , tačiau ji neapima finansinių ataskaitų 
ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos informacijos pateikimą. 

Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios formos 
užtikrinimo išvados apie ją, išskyrus kaip nurodyta toliau.  

Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir apsvarstyti, ar yra 
reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose, arba mūsų žinioms, pagrįstoms atliktu 
auditu, ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu pastebime reikšmingą kitos 
informacijos iškraipymą, mes turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų. 

Mes taip pat privalome įvertinti, ar Įmonės veiklos ataskaitoje  pateikta finansinė informacija atitinka tų pačių 
finansinių metų finansines ataskaitas bei ar veiklos ataskaita  buvo parengta laikantis taikomų teisinių 
reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrįsta finansinių ataskaitų audito metu atliktu darbu, visais reikšmingais 
atžvilgiais: 

 Įmonės veiklos ataskaitoje pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių metų finansinių 
ataskaitų duomenis; ir 



 Įmonės veiklos ataskaita  buvo parengta laikantis LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 
reikalavimų. 

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas  

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos 
Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, ir 
verslo apskaitos standartus, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms 
ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.  

Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Įmonės gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti (jei būtina) 
dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus tuos atvejus, 
kai vadovybė ketina likviduoti Įmonę ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių alternatyvų, tik taip pasielgti. 

Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Įmonės finansinių ataskaitų rengimo procesą. 

Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą 

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai 
iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. 
Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą iškraipymą, jeigu jis 
yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal TAS. Iškraipymai, kurie gali atsirasti dėl 
apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti 
didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis finansinėmis ataskaitomis.  

Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio 
skepticizmo principo. Mes taip pat:  

 Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką, 
suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų tinkamų audito 
įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei 
reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, 
tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas. 

 Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis 
tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Įmonės vidaus kontrolės 
veiksmingumą.  

 Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų bei su jais 
susijusių atskleidimų pagrįstumą.  

 Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis 
surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio 
gali kilti reikšmingų abejonių dėl Įmonės gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks 
reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius 
atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo 
nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. 
Tačiau, būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Įmonė negalės toliau tęsti savo veiklos. 

 Įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar 
finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo 
koncepciją. 

Mes, be visų kitų dalykų, privalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir atlikimo 
laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatėme 
audito metu. 

Auditorė/direktorė                                                            
Auditoriaus pažymėjimo Nr.000552 
UAB “Audito sistemos”  
Audito įmonės pažymėjimo Nr.001317 
Švitrigailos 11A-314 
Vilnius, Lietuvos Respublika 
2020 m.  vasario 28 d. 
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2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

2020-02-10 
 

Valstybės įmonė „Lietuvos paminklai“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo 

kultūros paveldo apsaugos įstatymo 5 str. 10 d. 4 p. ir Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros 

vertybių apsaugos įstatymo 4 str. 3 d. 7 p.  įgyvendino Kultūros paveldo departamento prie Kultūros 

ministerijos (toliau – Departamentas) pavestas programas. Pagrindinė jos veikla yra programose 

įrašytų kultūros paveldo objektų tvarkybos (remonto, avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo, 

restauravimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo, neatidėliotinų saugojimo) darbų valdytojo 

(užsakovo) funkcijų vykdymas, techninės priežiūros, projekto sprendinių įgyvendinimo, projektų 

vykdymo priežiūros, tvarkybos ir kitų projektų parengimo organizavimas bei vykdymas, specialiojo 

teritorijų planavimo dokumentų rengimas. Kultūros paveldo objektų savininkams ir valdytojams 

įmonė paslaugas teikia rinkos sąlygomis, dalyvaudama paslaugų viešuosiuose pirkimuose. Įmonė 

pastoviai vykdo steigėjo nustatytus veiklos rezultatų įvertinimo rodiklius ir dirba pelningai.  

Valstybės įmonės „Lietuvos paminklai“ savininko teises ir pareigas įgyvendino 

Departamentas. Pagal  Juridinių asmenų registre  2018 m. lapkričio 6 d.  įregistruotus valstybės 

įmonės „Lietuvos paminklai“ įstatus, valdymo organai yra įmonės savininko teises ir pareigas 

įgyvendinanti institucija  ir vienasmenis valdymo organas - įmonės vadovas (direktorius). Valdyba 

nuo 2018 m. spalio 30 d.  įmonėje nesudaroma. Valstybės įmonei „Lietuvos paminklai“ vadovauja 

direktorius, kuris pagal  patvirtintas pareigybes ir etatus turi tris pavaduotojus.  

VĮ „Lietuvos paminklai“ Valdyba 2008 m. lapkričio 6 d. nustatė Įmonės struktūrą, kurią 

sudaro devynios tarnybos: Administravimo tarnyba, Buhalterija, Ekonomikos ir programų tarnyba,  

Juridinė ir personalo tarnyba, Projektavimo tarnyba, Techninė priežiūra, Tyrimų tarnyba, Ūkio 

tarnyba, Viešųjų pirkimų tarnyba. Įmonėje nesukomplektuota Tyrimų tarnyba. VĮ „Lietuvos 

paminklai“ organizacinė struktūra yra linijinė centralizuota (1 pav.). Kiekvieno padalinio vadovas 

atsako už savo tarnybos darbų paskirstymą tarp darbuotojų ir darbo rezultatus. Taip pat, padalinio 

vadovas kontroliuoja savo darbuotojų darbą. Tarp įmonės direktoriaus ir padalinio vadovo, padalinio 

vadovo ir to padalinio darbuotojo yra tiesioginis ryšys. Įmonėje taip sutvarkytas vadovavimo lygių ir 
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funkcijų bendradarbiavimas, kad tikslų būtų siekiama veiksmingiausiu būdu. Struktūra glaudžiai 

susieja dvejas koncepcijas – darbo paskirstymo ir kontrolės. 

 
 

Įmonė turi reikiamą kiekį kvalifikuotų specialistų atlikti jai pavestas funkcijas. Darbuotojų 

skaičius metų pradžioje buvo  40, per 12 mėnesių priimta 29 , atleisti 28,  2020 metų sausio 1 d. liko 

41 darbuotojas. 2019 metais vidutinis darbuotojų skaičius įmonėje buvo 41, vidutinis sąlyginis 

darbuotojų skaičius – 34. Per ataskaitinį laikotarpį  įmonėje apskaičiuota 720865,00 Eur bruto darbo 

užmokesčio. Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo atlyginimas yra 1465,17 Eur, vidutinis bruto 

darbo užmokestis –1766,80 Eur. Įmonėje nuolatiniam darbui priimti 36 darbuotojai, iš jų 16 vyrų ir 

20 moterų, Vidutinis nuolatinai dirbančių darbuotojų amžius yra 51 metai, 90 proc. darbuotojų turi 

aukštąjį išsilavinimą, kiti – aukštesnįjį. Terminuotai, nepilnai darbo dienai dirbti nuotoliniu būdu 

priimami projektavimo specialistai konkretiems projektams parengti ar paslaugoms suteikti. Įmonė 

negali tokius specialistus aprūpinti nuolatiniu darbu ir užtikrinti pastovų darbo apmokėjimą, nes 

paveldotvarkos programos sudaromos ir tvirtinamos vieneriems metams, o dėl to kiekvienais metais 

keičiasi  atliekamų darbų, projektavimo ir kitų paslaugų pobūdis.    

Įmonės darbuotojams atlyginimus nustato direktorius pagal VĮ „Lietuvos paminklai“ 

direktoriaus 2013-11-21 įsakymu Nr.Į-58 patvirtintas darbuotojų darbo apmokėjimo ir premijavimo 

taisykles. Vadovaudamasis Lietuvos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr. 1341  „Dėl 

valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“ (nauja redakcija nuo 2017-07-01), Kultūros 

paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorius 2019-01-31 įsakymu Nr. P-33 „Dėl 

valstybės įmonės „Lietuvos paminklai“ direktoriaus 2019 metų mėnesinės algos patvirtinimo“   

nustatė finansiniams metams direktoriaus atlyginimo pastoviąją ir kintamąją dalį, kuri priklausė nuo 

įmonės 2018 metų veiklos rezultatų.  

Sėkmingai įvykdyti ir 2019 metų veiklos rezultatų vertinimo rodikliai, kurie patvirtinti 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 6 d. įsakymu 

Nr. Į-235 „Dėl valstybės įmonės „Lietuvos paminklai“ 2019 m. veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 

nustatymo“: 
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  2019 metų 
planinė darbų 
apimtis 

Faktiškai 
atlikta 2019  
metais 

Įvykdymo 
procentas 

I. 
 
Bendra darbų apimtis  Eur 
 

 
11 890 421, 40 

 
11 894 999,35 

 
100,04 

 
Iš jos:  Kultūros paveldo departamento prie 
Kultūros ministerijos pavestos programos  
Eur 

 
5 954 539,00 

 

 
5 959 115,99 

 
100,08 

II. 
Objektų, kuriuose pagal paveldotvarkos 
programas 2019 metais baigti tvarkybos 
darbai, skaičius, vnt. 

   

1. 
 
Paveldotvarkos programa 
 

 
13 

 
13 

 
100 

2. 

Lietuvos Respublikos ir Švento Sosto 
sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir 
kultūros srityje (paveldotvarka) 
įgyvendinimo programa 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

100 

3. 
Šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo 
ir jo objektų pritaikymo piligrimų ir turizmo 
reikmėms programa 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

100 

4. 
Sakralinio kultūros paveldo aktualizavimo 
iniciatyvų vykdymo programa 

 
1 

 
1 

 
100 

III. 
Objektų, kuriuose pagal paveldotvarkos 
programas 2019 metais vykdomi tvarkybos 
darbai, skaičius, vnt. 

   

 
1. 

Paveldotvarkos programa 
 

39 
 

39 
 

100 

2. 

Lietuvos Respublikos ir Švento Sosto 
sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir 
kultūros srityje (paveldotvarka) 
įgyvendinimo programa 

 
 

14 

 
 

14 

 
 

100 

3. 
Šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo 
ir jo objektų pritaikymo piligrimų ir turizmo 
reikmėms programa 

 
 

2 

 
 

2 (4) 

 
 

100 

4. 
Sakralinio kultūros paveldo aktualizavimo 
iniciatyvų vykdymo programa 

 
2 

 
2(3) 

 
100 

 

   Taip pat įvykdyta kiekviena Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 

pavesta programa, metai užbaigti  be nuostolių.  

 
Programos ir kiti finansuotojai 

2019 m. darbų 
apimtis  (Eur) 
su PVM 

Atlikta  
2019 m. (Eur) 
su PVM 

 
Paveldotvarka 
 

4167589,00 4172172,91 

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų 
planavimo dokumentų parengimas 
 

 
900,00 

 
900,00 

Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl 
bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje įgyvendinim0 
(paveldotvarka) programa 

 
1133050,00 

 
1133043,08 
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Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymas  
piligrimų ir turizmo reikmėms 

 
442000,00 

 
442000,00 

Sakralinio kultūros paveldo aktualizavimo iniciatyvų 
vykdymo programa 

 
211000,00 

 
211000,00 

Kiti finansuotojai pagal pasirašytas sutartis su objektų 
savininkais ar  valdytojais 

 
1856241,40 

 
1856242,57 

 
ES lėšomis finansuojami objektai 

 
4079641,00 

 
4079640,79 

 
 IŠ VISO: 

 
11890421,40 

 
11894999,35 

 

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos ataskaitiniais metais įmonei 

pavedė vykdyti 57 kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų valdytojo (užsakovo) funkcijas ir 

organizuoti su jais susijusias inžinerines paslaugas, rengti 20 objektų nekilnojamojo kultūros paveldo 

apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentus, iš kurių tik 2 buvo surašyti suteiktų paslaugų 

aktai , paženklinti 75 valstybės saugomų kultūros paveldo objektų. Be to, įmonė tęsė  2 valstybės  

kultūros įstaigų investicijų projektų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, 6 objektų, 

finansuojamų ES struktūrinių fondų lėšomis, užsakovo funkcijų vykdymą.  Pagal pasirašytas sutartis 

su objektų savininkais ar valdytojais įmonės specialistai teikė 36 objektų įvairias (projektavimo, 

techninės priežiūros, projekto vykdymo priežiūros) inžinerines paslaugas.  

Įmonė yra perkančioji organizacija, todėl sutartys sudaromos tik atlikus viešuosius darbų, 

paslaugų ar prekių pirkimus. Per 2019 metus atliktas vienas atviras (tarptautinis) konkursas, 19 – 

supaprastintų pirkimų atviro  konkurso būdu, 1 – supaprastintų pirkimų neskelbiamų derybų būdu, 14 

– mažos vertės pirkimų skelbiamos apklausos būdu ir 12 – mažos vertės pirkimų neskelbiamos 

apklausos būdu. 

 Paveldotvarkos 2019 metų programa įvykdyta 100,11 procento,  39-iuose objektuose atlikta 

darbų už 4172 172,91Eur. Pagal programą užbaigti 13-kos kultūros paveldo objektų tvarkybos darbai, 

tai: 

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto 
paminklas, Varėnos r. sav., Varėnos sen., 
Perlojos k. 

 
– 

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto paminklo 
postamento sgrafito tinko ir  libdybos konservavimas, 
restauravimas 

Arklių pašto stoties statinių komplekso ratinė, 
Jonavos r. sav., Jonavos m., Basanavičiaus g. 5 

 
– 

Atlikti baigiamieji tvarkybos  darbai pagal "B" laidos 
tvarkybos darbų projekto sprendinius - karkasinės  
medinės sienos įrengimas, antiseptikavimas, mūrinių 
ir medinių sienų lygaus tinko restauravimas, fasadų 
dažymas 

Aukštosios Fredos dvaro sodybos rūmai, 
Kauno m. sav., Kauno m., Ž. E. Žilibero g. 6 

 
– 

Atlikta: tinko valymas; atidengti pirminiai ir 
vėlyvesni tapybos sluoksniai;  seno tinko 
sutvirtinimas; lipdybos atstatymas, tapybos 
retušavimas;  Sienų tinko atstatymas gruntavimas, 
dažymas; langų, durų,furnitūros gruntavimas, 
netekčių atstatymas, polichrominis dažymas; 
parketinių grindų pagal autentišką piešinį atstatymas 

Raseinių kalėjimo pastatų komplekso kalėjimo 
pastatas, Raseinių r., Raseinių m., Muziejaus g. 

 
– 

Suremontuotos ir restauruotos pastato stogo medinės 
konstrukcijos, paklota  stogo skardos danga, įrengta  
žaibosauga ir lietaus nuvedimo sistema, restauruotas 
karnizų mūras ir tinkas 
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Kretingos dvaro sodybos rūmai, Kretingos r. 
sav., Kretingos m. sen., Kretingos m., Vilniaus 
g. 20 

 
– 

Rūmų Rytų pusės fasado tvarkybos remonto, 
restauravimo darbai: tinko remontas, fasado 
dažymas, mūrinio laiptuoto karnizo atkūrimas, 
trūkstamų fasado elementų-traukių atkūrimas, 
trūkstamų fasado elementų-sandrikų atkūrimas. 
Medinės rūmų verandos atkūrimo darbai: medinių 
kolonų ir stogo gegnių konstrukcijos atkūrimas, 
verandos stogo dangos atkūrimas cinko skarda. 
Gelžbetoninių verandos laiptų su aikštele atkūrimas 

Gelgaudiškio dvaro sodybos rūmai, Parko g. 5, 
Gelgaudiškis, Šakių r. 

 
– 

Atlikta: sienų polichrominis dažymas; durų spynų ir 
furnitūros atkūrimas;  krosnių restauravimas, 
konservavimas; parketo ir grindjuosčių 
restauravimas, atstatymas; panelių ir medinių lubų 
kesonų ąžuolo imitacinės dangos atkūrimas 

Zyplių dvaro sodybos amatininkų namas, 
Tubelių k., Šakių r. 

 
– 

Atlikta: vidaus tinko atstatymas, sienų polichrominis 
dažymas; grindų medinės dangos remontas, 
lakavimas, laiptų remontas, 

Vinco Kudirkos paminklas, Šakių r. sav., 
Kudirkos Naumiesčio sen., Kudirkos 
Naumiesčio m. 

 
– 

Atlikta: valymo darbai, plyšių išvalymas, užtaisymas, 
biocheminis apdorojimas, netekčių atstatymas, 
cokolio injektavimas, galutinis užtrinymas; 
tonavimas mineraliniais užpildais, hidrofobizavimas; 
nuogrindos įrengimas, cokolio konservavimas, 
restauravimas 

Rašytojo, visuomenės veikėjo Jono Biliūno 
kapas ir obeliskas, vad. Laimės žiburiu, 
Anykščių r. sav., Anykščių sen., Anykščių m., 
Liudiškių g. 

 
– 

Restauruotos langų ir durų metalinės grotos, vitražas, 
antkapinis paminklas, bareljefas; atstatytos lauko 
akmenų grindinys ir skaldytų akmenų tvora; baigti 
restauruoti lauko laiptai; įrengtas lietaus vandens 
nuvedimo latakas 

Lietuvos Nepriklausomybės paminklas, Zarasų 
r. sav., Salako sen., Salako mstl., Vilniaus g. 

 
– 

Užbaigtas paminklo netekčių atkūrimas, restauruotas 
ir nudažytas pjedestalas bei fasadas 

Pastatas, 
Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Pylimo g. 4 

 
– 

Užbaigti skardinio stogo dangos įrengimo darbai, 
suremontuoti  grebėstai, latakai, lietvamzdžiai 

Trakų Vokės dvaro sodybos koplyčia-
mauzoliejus, E. Andrė g. 19, Vilnius, Vilniaus 
m. sav. 

 
– 

Užbaigtas išorinio sarkofago restauravimas. Atlikti 
vidinio sarkofago konservavimo, restauravimo darbai 
- valymas, geometrijos atstatymas, metalo dalių 
plyšių litavimas, metalo puošimo detalių 
restauravimas, atkūrimas 

Vilniaus choralinė Taharat Ha Kodesh 
sinagoga, Pylimo g. 39, Vilnius, Vilniaus m. 
sav. 

 Pakeistos pirmo aukšto puvinio ir pelėsio pažeistos 
medinės grindys  autentiško profilio lentomis, 
pakeistas žemių pasluoksnis po grindimis,  nuvalytos 
pelėsio pažeistos sienos,  jos antiseptikuotos ir 
suremontuotos 

 

Objektų ženklinimui 2019 m. buvo skirta 5 839,00 Eur. Už šias lėšas paženklinti 75 

valstybės saugomi kultūros paveldo objektai, tai:   

Eil. Nr. 

Unikalus 
kodas 

Kultūros 
vertybių 
registre 

Kultūros paveldo objekto 
pavadinimas 

Kultūros paveldo objekto 
adresas 

 
Paženklinimo 

akto data 

1. 32379 
Alytaus sinagogos pastato 
ir rabino namo 
kompleksas 

Alytaus miesto sav., 
Alytaus m., Kauno g. 9, 
9A 

2019.09.18 

2. 267 
Rudaminos dvaro sodybos 
fragmentai 

Lazdijų rajono sav., 
Lazdijų sen., Rudaminos 
k. 

2019.09.18 
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3. 22366 

Kauno jėzuitų vienuolyno 
komplekso Kauno Šv. 
Pranciškaus Ksavero 
bažnyčia 

Kauno miesto sav., Kauno 
m., Rotušės a. 8 

2019.09.18 

4. 32115 Kino teatras ,,Romuva“ 
Kauno miesto sav., Kauno 
m., Laisvės al. 54 

2019.09.18 

5. 1148 
Šančių gimnazijos 
pastatas 

Kauno miesto sav., Kauno 
m., Skuodo g. 27 

2019.09.18 

6. 37981 
Rusijos Valstybinio banko 
Kauno skyriaus rūmų 
pastatas 

Kauno miesto sav., Kauno 
m., Maironio g. 27 

2019.09.18 

7. 1163 
Namas, Vilniaus g. 10, 
Kaunas 

Vilniaus g. 10, Kaunas 2019.09.18 

8. 36692 
Ohel Jaakov choralinė 
sinagoga 

Kauno miesto sav., Kauno 
m., E. Ožeškienės g. 13 

2019.09.18 

9. 33786 Sinagogos pastatas 
Kauno miesto sav., Kauno 
m., Vaisių g. 30 

2019.09.18 

10. 33716 
Kauno aukštesniosios 
technikos mokyklos 
pastatas 

Kauno miesto sav., Kauno 
m., Tvirtovės al. 35 

2019.09.18 

11. 39465 
Namas, V. Putvinskio g. 
5, Kaunas 

V. Putvinskio g. 5, 
Kaunas 

2019.09.18 

12. 10728 
Petro Klimo vilos 
,,Eglutė“ pastatas 

Kaunas, Vaižganto g. 25 2019.09.18 

13. 15967 Namas 
Kaunas, S. Daukanto g. 
25 

2019.09.18 

14. 1133 
Kauno centrinio pašto 
rūmai 

Kaunas, Laisvės al. 102 2019.09.18 

15. 33462 
Čekiškės sinagogos 
pastatas 

Kauno rajono sav., 
Čekiškės sen., Čekiškės 
mstl. 

2019.09.18 

16. 221 

Paberžės dvaro sodybos ir 
Švč. Mergelės Marijos 
Apsilankymo bažnyčios 
statinių kompleksas 

Kėdainių rajono sav., 
Gudžiūnų sen., Paberžės 
k. 

2019.09.20 

17. 1414 
Apytalaukio Šv. apaštalų 
Petro ir Povilo bažnyčia 

Kėdainių rajono sav., 
Vilainių sen., Apytalaukio 
k. 

2019.09.20 

18. 977 
Kėdainių evangelikų 
reformatų bažnyčios 
statinių kompleksas 

Kėdainių rajono sav., 
Kėdainių miesto sen., 
Kėdainių m., Senoji g. 3 

2019.09.20 

19. 215 Kalnaberžės dvaro sodyba 
Kėdainių rajono sav., 
Surviliškio sen., 
Kalnaberžės k. 

2019.09.20 

20. 220 
Zacišės dvaro sodybos 
fragmentai 

Kėdainių r. sav., 
Dotnuvos sen., Zacišių vs. 

2019.09.20 

21. 1408 

Dotnuvos Viešpaties 
apreiškimo Švč. Mergelei 
Marijai bažnyčios ir 
bernardinų vienuolyno 
ansamblis 

Kėdainių r. sav., Dotnuva, 
Vytauto g. 

2019.09.20 
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22. 2225 
Šventybrasčio Kristaus 
Atsimainymo parapinės 
bažnyčios kompleksas 

Kėdainių r. sav., Vilainių 
sen., Šventybrasčio k., 
Bažnyčios g. 2 

2019.09.20 

23. 36184 Šėtos sinagogos pastatas 
Kėdainių r. sav., Šėta, 
Kėdainių g. 1A 

2019.09.20 

24. 37469 
Mikalojaus Katkaus 
sodyba-memorialinis 
muziejus 

Kėdainių r. sav., Krakių 
sen., Ažytėnų k. 

2019.09.20 

25. 35284 Žiežmarių sinagoga 
Kaišiadorių rajono sav., 
Žiežmarių sen., Žiežmarių 
m., Vilniaus g. 6 

2019.09.20 

26. 2226 Viduklės klebonija 
Raseinių rajono sav., 
Viduklės sen., Viduklės 
mstl., Žemaitės g. 2 

2019.09.05 

27. 39894 
Butkiškės Šv. Jono 
Krikštytojo bažnyčios 
pastatų kompleksas 

Raseinių rajono sav., 
Ariogalos sen., Butkiškės 
k. 

2019.09.05 

28. 244 

Paupio dvaro sodybos ir 
ligoninės pastato 
kompleksas, vad. 
Bachmano dvaru 

Klaipėda, Jaunystės g. 2019.09.05 

29. 37553 
Jono Birškaus sodybos 
namas 

Klaipėdos r. sav., 
Sendvario sen., 
Klausmylių vs. 

2019.09.05 

30. 37503 
Minijos kaimo Eriko 
Šukio etnoarchitektūrinė 
sodyba 

Šilutės rajono sav., Kintų 
sen., Minijos k., Krokų 
Lankos g. 17 

2019.09.05 

31. 34615 
Žemaičių Naumiesčio 
sinagogos pastatas 

Šilutės rajono sav., 
Žemaičių Naumiesčio 
sen., Žemaičių 
Naumiesčio mstl., Sodų g. 
5 

2019.09.05 

32. 32983 Namas, Taikos g. 15 
Šilutės rajono sav., Šilutės 
sen., Šilutės m., Taikos g. 
15 

2019.09.05 

33. 32572 Vila ,,Jūrapilis“ 
Palangos miesto sav., 
Palangos m., Meilės al. 5 

2019.09.05 

34. 32574 
Būtingės evangelikų 
liuteronų bažnyčia 

Palangos miesto sav., 
Palangos m., Liepojos pl. 
8E 

2019.09.05 

    35. 1451 Namas 
Salantų g. 29, Erlėnų k., 
Kretingos r. 

2019.09.05 

36. 1368 

Mačiuliškių kaimo 
etnoarchitektūrinė 
sodyba: stuba (36678), 
klėtis (36679) ir tvarto 
liekanos (40380) 

Marijampolės sav., 
Igliaukos sen., 
Mačiuliškių k. 

2019.09.23 

37. 1611 Kidulių dvaro sodyba 
Šakių rajono sav., Kidulių 
sen., Kidulių k. 

2019.09.23 

38. 10593 
Vinco Kudirkos gimtinės 
kompleksas 

Vilkaviškio rajono sav., 
Pilviškių sen., Paežerių k. 

2019.09.23 
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39. 30760 Bobriškių sentikių cerkvė 
Rokiškio rajono sav., 
Kriaunų sen., Bobriškio k. 

2019.09.23 

40. 31658 
Panevėžio chasidų 
sinagogos pastatas 

Panevėžio miesto sav., 
Panevėžio m., M. 
Valančiaus g. 4 

2019.09.23 

41. 43149 Pušaloto sinagoga 
Pasvalio r. sav., Pušaloto 
mstl., Taikos g. 5 

2019.09.23 

42. 621 
Paliesių dvaro sodybos 
fragmentų kompleksas 

Šiaulių rajono sav., 
Šakynos sen., Paliesių k. 

2019.09.23 

43. 24 
Dabikinės dvaro sodybos 
fragmentai 

Akmenės rajono sav., 
Akmenės sen., Dabikinės 
k. 

2019.09.24 

44. 136 

Martyniškių dvaro 
sodybos fragmentai: 
rūmai (41554) ir parkas 
(41555) 

Joniškio r. sav., Gaižaičių 
sen., Martyniškių k. 

2019.09.24 

45. 1573 

Šeduvos Šv. Kryžiaus 
Atradimo bažnyčios 
statinių komplekso Šv. 
Kryžiaus Atradimo 
bažnyčia 

Radviliškio rajono sav., 
Šeduvos miesto sen., 
Šeduvos m., Vilniaus g. 8 

2019.09.24 

46. 38821 
Šeduvos Šv. Kryžiaus 
Atradimo bažnyčios 
statinių kompleksas 

Radviliškio r. sav., 
Šeduva, Vilniaus g. 8 

2019.09.24 

47. 31792 Sinagogos pastatas 
Pakruojo rajono sav., 
Lygumų sen., Lygumų 
mstl. 

2019.09.24 

48. 36 
Pavirvytės dvaro sodybos 
pietų dalis 

Mažeikių rajono sav., 
Viekšnių sen., Pavirvytės 
k. 

2019.09.24 

49. 38876 Tirkšlių sinagoga 
Mažeikių r. sav., Tirkšlių 
sen., Tirkšlių mstl., J. 
Janonio g. 15A 

2019.09.24 

50. 15987 
Baltadvario įtvirtintos 
dvaro sodybos fragmentai 

Molėtų rajono sav., 
Videniškių sen., 
Baltadvario k. 

2019.09.24 

51. 17004 Mokyklos pastatas 
Ąžuolyno g., Dubingiai, 
Molėtų r. sav. 

2019.09.24 

52. 38500 

Poeto Antano Baranausko 
ir rašytojo Antano 
Žukausko-Vienuolio 
sodyba 

Anykščių rajono sav., 
Anykščių sen., Anykščių 
m., A. Vienuolio g. 2 

2019.09.24 

53. 37596 Kurklių sinagoga 
Anykščių rajono sav., 
Kurklių sen., Kurklių 
mstl., Salomėjos Nėries g. 

2019.09.24 

54. 1110 

Vilniaus Šv. Arkangelo 
Rapolo bažnyčios ir 
jėzuitų vienuolyno 
statinių ansamblis 

Vilniaus m., Šnipiškių g. 
1, 3 

2019.09.11 
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55. 28335 

Vilniaus Šv. arkangelo 
Rapolo bažnyčios ir 
jėzuitų vienuolyno 
statinių ansamblio Šv. 
Arkangelo Rapolo 
bažnyčia 

Vilniaus miesto sav., 
Vilniaus m., Šnipiškių g. 
1 

2019.09.11 

56. 15999 Vilniaus kenesa 
Vilniaus miesto sav., 
Vilniaus m., Liubarto g. 
6C 

2019.09.11 

57. 37657 Namas Skapo g. 10, Vilnius 2019.09.11 

58. 31779 Namas Mildos g. 17, Vilnius 2019.09.11 

59. 17395 Statinių kompleksas Polocko g. 52, Vilnius 2019.09.11 

60. 31723 Namas Pušų g. 33, Vilnius 2019.09.11 

61. 1073 

Vilniaus Lukiškių 
dominikonų vienuolyno 
statinių ansamblis:  

Vasario 16-osios g. 11, 
Vilnius 

2019.09.11 Šv. apaštalų Jokūbo ir 
Pilypo bažnyčia (37604); 
Vienuolyno namas 
(27605); Tvora (37633) 

62. 36497 
Vilniaus žydų kultūros 
įstaigų pastatas 

Žemaitijos g. 4, Vilnius 2019.09.11 

63. 1093 

Vilniaus augustinų 
vienuolyno statinių 
ansamblio Švč. Mergelės 
Marijos Ramintojos 
bažnyčia 

Vilniaus m. sav., Vilniaus 
m., Savičiaus g. 15 

2019.11.12 

64. 899 Liubavo dvaro sodyba 
Vilniaus rajono sav., 
Riešės sen., Liubavo k. 

2019.09.11 

65. 37043 
Glitiškių dvaro sodybos 
rūmai 

Vilniaus rajono sav., 
Paberžės sen., Glitiškių 
k., Liepų al. 1 

2019.09.11 

66. 1699 Trakų kenesa 
Trakų rajono sav., Trakų 
sen., Trakų m., Karaimų 
g. 30 

2019.09.13 

67. 31717 

Trakų Švč. Mergelės 
Marijos Apsilankymo 
bažnyčios statinių 
kompleksas 

Trakų rajono sav., Trakų 
sen., Trakų m., Birutės g. 
5, 6, 8 

2019.09.13 

68. 39585 
Daniliškių Švč. Trejybės 
cerkvė 

Trakų r. sav., Trakų sen., 
Daniliškių k. 

2019.09.13 

69. 807 
Sližių dvaro sodybos 
fragmentai 

Ukmergės rajono sav., 
Veprių sen., Kultuvėnų k. 

2019.09.13 

70. 38014 

Veprių Rožinio Švč. 
Mergelės Marijos 
bažnyčios statinių 
kompleksas 

Ukmergės rajono sav., 
Veprių sen., Veprių mstl. 

2019.09.13 

71. 811 

Vaitkuškio dvaro sodybos 
fragmentai: rūmų liekanos 
(41210) ir parko 
fragmentai (41211) 

Ukmergės r. sav., 
Pabaisko sen., Vaitkuškio 
k., Parko g. 2 

2019.09.13 
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72. 36763 
Vilkiškių dvaro sodybos 
fragmentų rūmai 

Šalčininkų rajono sav., 
Turgelių sen., Vilkiškių 
k., Parko g. 16 

2019.09.13 

73. 946 
Tabariškių Šv. Arkangelo 
Mykolo bažnyčios statinių 
kompleksas 

Šalčininkų r. sav., 
Turgelių sen., Tabariškių 
k., Bažnyčios g. 3 

2019.09.13 

74. 31430 
Švenčionių Švč. Trejybės 
stačiatikių cerkvė 

Švenčionių rajono sav., 
Švenčionių sen., 
Švenčionių m., Vilniaus 
g. 20 

2019.09.13 

75. 30803 

Kaltanėnų Švč. M. 
Marijos Angeliškosios 
bažnyčios statinių 
kompleksas 

Švenčionėlių g. 38, 
Kaltanėnai, Švenčionių r. 
sav. 

2019.09.13 

 

VĮ „Lietuvos paminklai“ tęsia nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo 

teritorijų planavimo dokumentų parengimą. 2019 metais buvo  skirta tik 900 Eur.  

Vykdant  2006-05-24 sutartį Nr. 3-78, Biržų pilies teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano ir 

paveldotvarkos projekto rengimas buvo atnaujintas 2017 metais. 2018 m. metais teritorijos ir 

apsaugos zonos ribų planas ir paveldotvarkos projektas parengtas ir pateiktas tvirtinti Lietuvos 

Respublikos kultūros ministerijai. Ministerijai paprašius patikslinti duomenis apie pastatų, stovinčių 

ant gynybinių įrenginių draudimą remontuoti, 2019 m. vyko susirašinėjimas su  Kultūros paveldo 

departamentu. Šiuo klausimu  iki šiol nėra aiškumo. Tado Ivanausko Obelynės sodybos teritorijos ir 

apsaugos zonos ribų plano ir paveldotvarkos projekto parengta „E“ laida, suderinta su sąlygas 

išdavusiomis institucijomis, atliktas viešinimas.  

Pagal 2008-07-23 sutartį Nr. 3-07 turėjo būti rengiami 13 objektų tvarkymo planai, tačiau 

procesas iš esmės negalėjo būti tęsiamas dėl ne nuo rengėjo priklausančių aplinkybių. Pagrindinės 

sisteminės problemos, trukdančios tęsti planavimą ar taisyti jau parengtus ir iki 2019 m. pateiktus 

tvirtinti specialiuosius planus, yra:  

- urbanistinės struktūros sąvoka ir jos taikymas; 

-  pasibaigusios teritorijų planavimo sąlygos, dėl ko planavimas turi būti grąžinamas į 

parengiamąjį arba rengimo etapą; 

- pakitę išeities duomenys – Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktai; 

- Vertinimo tarybos aktų, kuriais remiamasi rengiant planus, neatitikimas galiojančių 

teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams; 

- institucijų nesutarimai, prieštaringos pastabos ir priešiškumas specialiojo planavimo 

dokumetams ir paveldosaugos sistemos principams.  

Pagal 2015-05-08 sutartį Nr. 3-9 (5 objektai) turėjo būti tęsiamos 5 objektų planavimo 

procedūros. Kėdainių senamiesčio  specialusis planas pateiktas tvirtinti, Birštono miesto istorinės 

dalies plano parengti sprendiniai, planas paviešintas Kultūros paveldo departamento tinklalapyje. Dėl 

Planavimo organizatoriaus žmogiškosios klaidos dokumentai nebuvo pateikti TPDRIS, todėl reikės iš 
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naujo kartoti viešinimo procedūras. Trakų senmiesčio tvarkymo plano rengimas nebuvo tęsiamas, nes 

nesutarta dėl Kultūros ministerijos pasiūlytų pristatymo visuomenei procedūrų, kurios nėra 

numatytos teisės aktuose. Druskininkų miesto istorinės dalies tvarkymo planą užbaigti netikslinga, 

kol nėra pasiektas susitarimas dėl bendrųjų planavimo principų ir sąvokų taikymo. Nemėžio dvaro 

sodybos fragmentų planas buvo pateiktas Kultūros ministerijai tvirtinti, tačiau grąžintas su 

pastabomis. Po diskusijų tarp Kultūros ministerijos, Kultūros paveldo departamento ir Kultūros 

paveldo centro buvo pavesta atlikti papildomus tyrimus. Tyrimai atlikti.  

Dėl tarpinstitucinių nuomonių nesuderinamumo ir vis naujų reikalavimų iškėlimo,  minėtose 

sutartyse įrašytų objektų nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo 

dokumentų parengimas užsitęsė, be to, neliko lėšų koreguoti parengtus planų sprendinius pagal 

nuolat kintančius pageidavimus ir išeities duomenis. 

Į Lietuvos Respublikos ir Šventojo sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros 

srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo 2019 metų programą buvo įrašyta 14 kultūros paveldo objektų 

ir jų tvarkybos darbams panaudota 1133043,08 Eur. Užbaigti trijų objektų tvarkybos darbai, dviejų –  

parengti tvarkybos darbų projektai ir vieno atlikti polichrominiai tyrimai, tai:   

Rietavo šv. arkangelo Mykolo bažnyčia,  
Rietavas 

– Atliktas keturių kolonų kapitelių netekčių atstatymas ir 
auksavimas, kolonų liemens, bazių dekoratyvinis dažymas 
ir apvalių elementų auksavimas. 

Viekšnių šv. Jono Krikštytojo  bažnyčia, 
Viekšniai, Mažeikių r. 

– Užbaigtas  skliautų, medinių kolonų dekoratyvinis 
dažymas, grindų apie kolonas atstatymas 

Šv. arkangelo Rapolo bažnyčia, Šnipiškių 
g. 1,  Vilnius 

– Užbaigti pagrindinio fasado su bokštais šiaurinio  bokšto 
restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo 
darbai - restauruotas  kryžius, suremontuotas šiaurinio 
bokšto stogas, restauruoti ir nudažyti fasadai, restauruoti ir 
suremontuoti pagrindiniai laiptai, durys 

Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčia – Parengtas vidaus patalpų tvarkybos (remonto, restauravimo, 
avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių 
įrengimo) projektas 

Salako  Švč. M. Marijos Sopulingosios 
bažnyčia ir šventoriaus tvora, Zarasų r. 

– Parengtas bažnyčios eksterjero tvarkybos darbų (remonto, 
restauravimo, avarijos grėsmės pašalinimo) projektas 

Rokiškio šv. Apaštalo Evangelisto Mato 
bažnyčia, Nepriklausomybės a. 1 a,  

– Atlikti bažnyčios vidaus polichrominiai tyrimai 

 

Šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo (paveldotvarka) piligrimų 

ir turizmo reikmėms 2019 metų programos įgyvendinimui buvo skirta 442000,0 Eur.  Pagal šią 

programą buvo atliekami 2 objektų (4 projektų) tvarkybos (remonto, konservavimo, restauravimo) 

darbai ir užbaigti Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos cokolio, pamatų hidroizoliacijos remonto 

bei dviejų  altorių  ir sakyklos konservavimo, restauravimo darbai. 

Sakralinio kultūros paveldo aktualizavimo iniciatyvų vykdymo 2019 m. paveldotvarkos 

programoje (211000,0 Eur) įrašyti du objektai (3 projektai). Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios Kaune 

vidaus (iliuzinio altoriaus) konservavimo, restauravimo darbai užbaigti, o šios bažnyčios 

refektorijaus konservavimo, restauravimo darbai ir Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo 
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bažnyčios statinių komplekso klebonijos tvarkybos (remonto, restauravimo) darbai bus tęsiami 2020 

metais 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2019 metais skirtos valstybės 

biudžeto lėšos ir su jomis savininkų bei valdytojų kooperuotos lėšos kultūros paveldo išsaugojimui ir 

tvarkybai palyginus su 2018 metais sumažėjo 9,06  procento. Pagal programas yra tokie pokyčiai: 

 

 
 
 

Investicijų projektams, kuriuos įgyvendino VĮ „Lietuvos paminklai“, iš valstybės biudžeto 

lėšų 2019 m. buvo panaudota  1628 945,62 Eur, tai: 

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos knygų saugyklos  pastato 

rekonstravimo darbai – 1313 000 Eur. Iki 2020 m. atlikta darbų už 3866 780 Eur: iš saugyklos į 

nuomojamas patalpas iškraustyti visi saugomi leidiniai,  Bibliotekos teritorijoje atlikti archeologiniai 

tyrimai, sustiprinti saugyklos pastato pamatai, įrengtas rūsys, lietaus, lauko vandentiekio ir buitinių 

nuotekų sistemos, šilumos trasa į šilumos mazgą, rekonstruoti ir sumontuoti saugyklos pastato 

stikliniai fasadai iš T. Vrublevskio gatvės pusės, lauko durys, langai ir kitos išorinės konstrukcijos, 

restauruotas lauko sienų mūras. 

Vilniaus teatro „Lėlė“ scenos ir žiūrovų salės kapitalinis remontas – 315 945,62 Eur. Už šias 

lėšas  restauruota didžioji žiūrovų salė –  restauruoti ir paauksuoti  lipdiniai, užsandarinti langai, 

perdažytos lubos ir sienos, paklota nauja kiliminė danga, nupirktos ir sumontuotos naujos žiūrovų 

kėdės. Taip pat įrengtas žmonėms su negalia keltuvas, suremontuota pastogė ir kt.  

ES struktūrinių fondų lėšomis 2019 m. finansuota: 

A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų Trakų g. 10 ir 12, Vilniuje, rekonstravimo 

darbai – 41 516,69  Eur;  

Valstybinio Jaunimo teatro pastatų rekonstravimo darbai – 3967 537,51 Eur. 
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Tai pat įmonė suteikė investicijų projektų „Telšių šv. Antano Paduviečio katedros, Telšių 

vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos pastatų (bernardinų vienuolyno) ir Vyskupijos 

kurijos pastato sutvarkymas“, „Žemaičių Kalvarijos Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčios 

aktualizavimas“, „Moigių pastatų komplekso modernizavimas ir pritaikymas visuomenės reikmėms“ 

bei „Panevėžio miesto dailės galerijos aktualizavimas“, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų lėšų,  

administravimo ir inžinerinių paslaugų už 70 586,59 Eur. 

Be to, VĮ „Lietuvos paminklai“ rinkoje laimėjusi viešuosius pirkimus, atliko darbų ir suteikė 

už 227 296,95 Eur projektavimo, techninės priežiūros, projekto vykdymo priežiūros paslaugų, 

finansuojamų pagal 36 sutartis su įvairiais užsakovais.  

Palyginus su 2018 metais atliktų darbų apimtis padidėjo (2018 m. atlikta – 9 626 939,90 

Eur, 2019 m. – 11 894 999,35 Eur,). Apimčių pasikeitimas pagal atskiras programas yra toks:   

 

 

 

 VĮ „Lietuvos paminklai“  apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia 

vadovaudamasi Įmonės apskaitos politika,  verslo apskaitos standartais (VAS),  Lietuvos Respublikos 

buhalterinės apskaitos įstatymu,  Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, 

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymu.  

VĮ „Lietuvos paminklai“ pagal valstybės siekiamus tikslus priskiriama 2 grupei. 

Pagrindiniai rodikliai, apibūdinantys finansinę veiklą ir jų pokyčiai palyginus su ankstesniais 

metais yra: 
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Eilės 
Nr. 

Rodikliai Mato vnt. 2018 m. 2019 m. 

1. Pajamos . Eur 7 175019 6 615564 
2. Sąnaudos Eur 7 148810 6 599322 
3.  Pelnas/nuostolis prieš apmokestinimą Eur 26209 16242 
4.  Grynasis pelnas/ nuostolis Eur 22640 16175 
5. Vidutinis sąlyginis darbuotojų 

skaičius 
žm. 37 34 

6.  Debitorinis (pirkėjų) įsiskolinimas Eur 58583 66057 
7. Kreditorinis (tiekėjų) įsiskolinimas Eur 46355 - 
8. 

Bendrasis pelningumas 
Pelnas prieš 

apmokestinimą/pajamos, 
proc. 

0,36 0,25 

 

  2019 metais nematerialaus turto įsigyta už 700 Eur, nurašyta už 3358 Eur. Nematerialaus 

turto amortizacija – 291 Eur. Naudojamas visiškai amortizuotas ilgalaikis nematerialus turtas sudaro 

95 procentus nuo viso ilgalaikio nematerialaus turto. Likutinė nematerialaus turto vertė metų 

pabaigoje yra 700 Eur. 

Ilgalaikio materialaus turto buvo įsigyta už 18758 Eur, nurašyta nebuvo. Materialaus turto 

nusidėvėjimas – 4074 Eur. Naudojamas visiškai amortizuotas ilgalaikis materialus turtas 2019 m. 

gruodžio 31 d. sudaro 86 procentus viso ilgalaikio materialaus turto.  

 Likutinė materialaus turto vertė metų pabaigoje yra 23560 Eur, tai transporto priemonės – 

1922 Eur ir kiti įrenginiai, prietaisai bei įrankiai – 21638 Eur. 

Trumpalaikį turtą sudaro 609369 Eur, tai:   

Atsargos – Nepanaudoto kuro likutis metų pabaigoje – 374 Eur, o  2019 m. nukainota 

atsargų už 492 Eur. 

Gautinos sumos –  95560 Eur, kurią sudaro pirkėjų skolos – 66057 Eur, tai objektų 

savininkų ir valdytojų bei kitų finansuotojų skolos įmonei už atliktus darbus pagal pasirašytas sutartis  

bei kitos gautinos sumos – 29503 Eur – šioje sumoje didžiausią dalį (21911 Eur) sudaro Valstybinio 

Jaunimo teatro skola. 

2019 m. gruodžio 31 d. pinigai banko atsiskaitomosiose sąskaitose sudarė 513391 Eur, 

įmonės kasoje 44 Eur. Vykdant laisvų lėšų ir finansinės rizikos valdymo politiką, lėšos paskirstytos 

per kelis bankus. 

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos – 3881 Eur, tai yra  ateinančių 

laikotarpių sąnaudos, kurios susidaro, kai įmonė per ataskaitinį ir ankstesnius ataskaitinius 

laikotarpius sumokėjo už būsimais laikotarpiais gautinas  tęstinio pobūdžio paslaugas (leidinių 

prenumeratos, turto draudimo ir pan.), už kurias sumokėtos sumos bus tolygiai pripažįstamos 

sąnaudomis ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, kai bus patiriamos.  

 VĮ „Lietuvos paminklai“ nuosavas kapitalas, apskaitomas savininko kapitalo dalyje, 

sudaro 168962 Eur,  privalomasis rezervas – 33384 Eur.  Kultūros paveldo departamento 2019-04-05 

įsakymu Nr.Į-106 buvo patvirtintas pelno paskirstymas, suformuoti kiti rezervai, iš kurių nukreipta 

turto įsigijimui – 22000 Eur, darbuotojų premijoms, socialiniams, kultūriniams tikslams – 18823 Eur. 
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Į valstybės biudžetą paskirta įmonės pelno dalis 131762 Eur, kuri sumokėta 2019 m. gegužės mėn.

 2019 metais  Įmonė gavo 16242 Eur pelno prieš apmokestinimą, apskaičiuotas pelno 

mokestis – 67 Eur, grynasis pelnas – 16175 Eur. Ankstesnių metų  įmonės nepaskirstytas pelnas 

atlikus  2018 metų  pelno paskirstymą – 15646 Eur.  

 Dotacijos likutis – 30987 Eur, įgyvendinant projektą FIXUS, finansuojamą pagal EEE 

finansinio mechanizmo programą „Kultūra“. 

  Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų suma  yra 331533 Eur, kurią 

sudaro: 

 2019 m. gruodžio 31 d. už atliktus darbus įmonė rangovams ir subrangovams skolų neturi. 

 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 104512 Eur, tai atostoginių kaupiniai, kurie  

paskaičiuoti 2019 m. gruodžio 31 d. pagal kiekvieno darbuotojo per metus likusias nepanaudotas 

atostogų dienas.  

Gauti avansai, kurie bus panaudoti iki 2020 m. pabaigos – 203623 Eur, tai Vilniaus teatro 

„Lėlė“ scenos ir žiūrovų salės bei patalpų kapitaliniam remontui atlikti ir VšĮ „Šv.Jokūbo kultūros 

centras“. 

Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 23398 Eur, kurioje didžiausią dalį (21911 Eur) 

sudaro skola rangovui už Valstybinio Jaunimo teatro pastato rekonstravimo darbus. 

Įmonė kontroliuoja ir laikosi nuosaikių įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykių: 

 

Rodiklis 2018 m. 2019 m. 

Einamojo likvidumo koeficientas 
(Trumpalaikis turtas / Trumpalaikiai 

įsipareigojimai)  
2,036 1,838 

Skolų ir nuosavo kapitalo koeficientas 
(skolos tiekėjams/nuosavas kapitalas) 

0,120 Skolų nėra 

Skolų koeficientas (skolos tiekėjams/turtas 

iš viso)  
0,062 Skolų nėra 

Normalizuota nuosavo kapitalo grąža 5,19 5,72 

 

Įmonės tipinės veiklos (pardavimo) pajamos –  6609998 Eur,  palyginus su 2018 metais pardavimo pajamos 

sumažėjo  7,86  procento. Į pajamas neįskaičiuoti  A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų  ir 

Valstybinio Jaunimo teatro pastatų atlikti rekonstravimo darbai (3313267,93 Eur be PVM), kurie finansuojami 

iš ES struktūrinių fondų lėšų. 

 Pajamas sudaro:               Eur 

Paslaugų ir prekių pardavimo pajamos 
2018 m. 
gruodžio  
31 d. 

2019 m. 
gruodžio 
 31 d. 

Pokytis 
( +, -) 

Programų įgyvendinimo, užsakovo funkcijų vykdymo 
ir administravimo paslaugos 
 

473 479 546 473 +72 994 

Techninė priežiūra 

 
106 229 132281 +26 052 
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Projektavimas, specialiųjų planų rengimas, PVP 
385 424 311 562 -73 862 

Statinio statyba ir įrengimas, avarinės būklės 
likvidavimo, rekonstravimo, restauravimo ir kt. 
darbai 

6 208 732 5619 682 -589 050 

Iš viso: 7173 864 6609 998 -563 866 

 

Kitos veiklos  pajamos – 900 Eur. 

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos – 4666 Eur bauda už projektuotojo sutarties sąlygų nesilaikymą.  

Pardavimų savikainos sąnaudos yra  6138704  Eur, bendrosios ir  administracinės veiklos – 459581 Eur.  

Pardavimo sąnaudos:          Eur 

Sąnaudų pavadinimas 
2018 m. 

gruodžio 31 d. 

2019 m. 

gruodžio 31 d. 

Bruto darbo užmokestis  271 665 325 449 

Kitos u darbo santykiais susijusios sąnaudos 
(kompensacijos už nepanaudotas atostogas, išeitinės 
pašalpos, privalomosios ligos pašalpos ir pan.)  

9 277 8 555 

Socialinio draudimo įmokos 88 623 6 250 

Autotransporto eksploatacijos, kuras 8 692 11 722 

Patalpų nuoma ir eksploatacija 7 743 7795 

Projektavimo, specialiųjų planų rengimo ir PVP sąnaudos  19 968 90 057 

Tvarkybos darbai: avarinės būklės likvidavimo, 

rekonstravimo, restauravimo ir kt. darbai 
6 208 732 5619 682 

Kitos 31 451 69194 

Iš viso: 6 646 151 6 138 704 

 

Bendrosios ir administracinės sąnaudos: 

 

Bruto darbo užmokestis 286 057 395 417 

Kitos su darbo santykiais susijusios sąnaudos (kompensacijos 
už nepanaudotas atostogas, išeitinės pašalpos, privalomosios 
ligos pašalpos ir pan.)  

21 607 4818 

Socialinio draudimo įmokos  95 494 7110 

Autotransporto eksploatacija, kuras  15 964 22 792 

Telekomunikacijų, mobiliųjų ryšių ir pašto paslaugos 3 043 2 233 

Patalpų nuoma ir eksploatacija 7  531 7 902 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija) 13 530 4 365 

Įrengimų priežiūra ir remontas 10 278 7 856 

Reprezentacinės, reklama  1 701 1 045 

Veiklos mokesčių sąnaudos 1 813 3 635 

Abejotinos skolos 24 644 -12 322 

Išlaidų kompensavimas, draudimo išmokos -987 -12 098 
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Kitos 21 711 26 828 

Iš viso: 502 386 459581 

 

Kitos veiklos sąnaudos 1034 Eur – tai kavos aparato nuomos, ženklinimo lentų pardavimo  sąnaudos. 

Finansinės ir investicinės veiklos sąnados –  3 Eur, tai  neigiama valiutų kurso pasikeitimo įtaka. 

Įmonė išskiria du segmentus pagal veiklos pobūdį: 

 Įmonė išskiria tris segmentus pagal veiklos pobūdį: 

 – kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų valdytojo (užsakovo) funkcijos (segmentas A), 

įgyvendinant Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pavestas  paveldotvarkos 

programas (Paveldotvarkos, Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo 

švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo bei Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo 

ir jo objektų pritaikymo (paveldotvarka) piligrimų ir turizmo reikmėms bei Sakralinio kultūros 

paveldo aktualizavimo iniciatyvų vykdymo); 

– nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų 

rengimas (segmentas B). 

– komercinė funkcija (nėra tiesiogiai pavesta įmonei įstatymu ar Vyriausybės nutarimu)  

(segmentas C) t. y. kai pagal kitas programas (Valstybės investicijų programa, ES lėšomis 

finansuojamos programos ir kt.) ir/ar atskirus paslaugų užsakovus Įmonė suteikia projektavimo, 

inžinerines, administravimo ir kitas paslaugas, laimėjusi viešuosius pirkimus. 

 

Segmentai (Eur)

Finansiniai 
metai

Praėję 
finansiniai 

metai

Finansiniai 
metai

Praėję 
finansiniai 

metai

Finansiniai 
metai

Praėję 
finansiniai 

metai

Finansiniai 
metai

Praėję 
finansiniai 

metai

Finansiniai 
metai

Praėję 
finansiniai 

metai

PAJAMOS 273889 357950 744 80435 6335365 6735479 5566 1155 6615564 7175019
SĄNAUDOS 294387 364868 15503 129952 6288395 6653717 1037 273 6599322 7148810

16242 26209

Įmonės suvestinė

Pajamos, sąnaudos, rezultatas

Rodikliai

PELNAS (NUOSTOLIS) PRIEŠ AMPOKESTINIMĄ

A B C

Segmentai

KPD programų 
įgyvendinimo paslaugos 

(tvarkybos darbų 
valdytojo (užsakovo) 

funkcijos

Specialiojo teritorijų 
planavimo dokumentų 

rengimas
Komercinė funkcija

Nurodytiems 

segmentams napskirta 

dalis

 

Pajamos paskaičiuojamos tiesiogiai, pagal išrašytas PVM sąskaitas faktūras, o sąnaudos 

paskirstomos tiesiogiai arba proporcingai pajamoms ir objektų skaičiui. 

Įmonės finansinių veiklos rezultatų analizė pateikiama finansinių ataskaitų rinkinyje ir 

aiškinamajame rašte. 

Įmonės metinio finansinių ataskaitų rinkinio auditą atlieka savininko teises įgyvendinančios 

institucijos – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos viešojo pirkimo būdu išrinkta 
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nepriklausoma audito įmonė. 2019 m. finansinių ataskaitų auditą atliks UAB „Audito sistemos“,  

paslaugos kaina 2 800 Eur. 

 Įmonės veiklos skaidrumo gairės užtikrinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimo Nr.1052 nuostatomis, reglamentuojančiomis valstybės 

valdomų įmonių informacijos atskleidimą, apskaitos tvarkymą, tarpinių bei metinių finansinių 

ataskaitų rinkinių rengimą, veiklos ataskaitų ir finansinių ataskaitų rinkinių pateikimą. VĮ „Lietuvos 

paminklai“ viešai skelbia finansinių ataskaitų informaciją savo interneto svetainėje. Taip pat, 

vadovaujantis visuomenės teise gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, 

informacija apie VĮ „Lietuvos paminklai“ vadovaujančių darbuotojų darbo užmokestį skelbiama 

įmonės interneto puslapyje www.lpaminklai.lt.  

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2019 m. lapkričio 20 d. priėmė nutarimą Nr. 1152 „Dėl 

valstybės įmonės „Lietuvos paminklai“ pertvarkymo“ į biudžetinę įstaigą. Įgyvendindamas minėtą 

nutarimą, Lietuvos Respublikos kultūros ministras 2020 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. ĮV-33 „Dėl 

biudžetinės įstaigos Kultūros infrastruktūros centro nuostatų patvirtinimo“ patvirtino nuostatus, kurie 

įsigalioja 2020 m. balandžio 1 d. 

 

 

  

  Direktorius                                                                                                   Vydmantas Drumsta                                         



PATVIRTINTA
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos

2020 _________ Įsakymu Nr._______ 

(ataskaitinis laikotarpis)

A. 24 260          9 167             
1. III.1 700                 291                   
 1.1.
 1.2. III.1 700                 291                   
 1.3.
 1.4.
 1.5.
2. III.2 23 560            8 876                
 2.1.
 2.2. III.2
 2.3.
 2.4. III.2 1 922              2 599                
 2.5. III.2 21 638            6 277                
 2.6. -                  -                   
   2.6.1.
   2.6.2.
 2.7.
3. -                  -                   
 3.1.
 3.2.
4. -                  -                   
 4.1.
 4.2.
 4.3.
B. 609 369        741 556         
1. III.3 374                 1 674                
 1.1. III.3 374                 1 001                
 1.2.
 1.3.
 1.4. III.3 673                   
 1.5.
 1.6.
 1.7. III.3
2. III.4 95 560            113 933            
 2.1. III.4 66 057            58 583              

Valstybės įmonių ir savivaldybės įmonių balanso forma 

VALSTYBĖS ĮMONĖ "LIETUVOS PAMINKLAI", KODAS 110051791
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

ŠNIPIŠKIŲ G. 3, 09309 VILNIUS, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

2019 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

2020 vasario 10 d. Nr.5.1-1
(ataskaitos sudarymo data)

2019 metų Eurai
 (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr. Straipsniai
Pastabos 

Nr.

 Ataskaitinis 
laikotarpis
2019-12-31 

 Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis
2018-12-31 

TURTAS
ILGALAIKIS TURTAS
NEMATERIALUSIS TURTAS
 Plėtros darbai
 Programinė įranga
 Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės
 Kitas nematerialusis turtas
 Sumokėti avansai 
MATERIALUSIS TURTAS
 Žemė
 Pastatai ir statiniai
 Mašinos ir įranga
 Transporto priemonės
 Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai
 Investicinis turtas
    Žemė
    Pastatai 
 Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai
FINANSINIS TURTAS
 Po vienų metų gautinos sumos 
 Kitas finansinis turtas
KITAS ILGALAIKIS TURTAS
 Atidėtojo pelno mokesčio turtas
 Biologinis turtas
 Kitas turtas
TRUMPALAIKIS TURTAS
ATSARGOS
 Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės
 Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai
 Produkcija
 Pirktos prekės, skirtos perparduoti
 Biologinis turtas
 Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti
 Sumokėti avansai 
PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS 
 Pirkėjų skolos



 2.2. III.4 29 503            55 350              
3.
4. III.5 513 435          625 949            
C.

III.6 3 881              4 121                
637 510        754 844         

D. III.7 274 990        390 577         
1. III.7 168 962          168 962            
2. 

3.

4.
5. III.7 74 207            33 384              
 5.1. III.7 33 384            33 384              
 5.2. III.7 40 823            -                   
6. 31 821            188 231            
 6.1. III.8 16 175            22 640              
 6.2. 15 646            165 591            
E. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS III.10 30 987          
F. -               -                 
1.
2.
3.

G. III.11 331 533      364 267       

1. -                  -                   
 1.1.
 1.2.
 1.3.
 1.4.
 1.5.
  I.6.
2.

III.11 331 533          364 267            
 2.1.
 2.2.
 2.3. III.11 203 623          213 990            
 2.4. 46 355              
 2.5.
 2.6.
 2.7. III.10 104 512          102 376            
 2.8. III.10 23 398            1 546                
H.

III.14 -               -                 

637 510        754 844         

Direktorius __________
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas)

Vyriausioji buhalterė __________
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) (parašas)

asmens pareigų pavadinimas)

 Kitos gautinos sumos
TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI
ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS 
PAJAMOS
TURTO IŠ VISO
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
NUOSAVAS KAPITALAS
ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS
TURTĄ, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS 
NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS
CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTĄ 
ATITINKANTIS KAPITALAS
PERKAINOJIMO REZERVAS 
REZERVAI
 Privalomasis
 Kiti rezervai
NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)
 Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)
 Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)

ATIDĖJINIAI
 Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai
 Mokesčių atidėjiniai
 Kiti atidėjiniai
MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI
PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI 
ĮSIPAREIGOJIMAI
 Skoliniai įsipareigojimai
 Skolos kredito įstaigoms
 Gauti avansai
 Skolos tiekėjams
 Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos 
 Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI 
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
 Skoliniai įsipareigojimai
 Skolos kredito įstaigoms
 Gauti avansai
 Skolos tiekėjams
 Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos 
 Pelno mokesčio įsipareigojimai
 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

(vardas ir pavardė)
arba galinčio tvarkyti apskaitą  kito

 Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ 
PAJAMOS

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Vydmantas Drumsta
(vardas ir pavardė)

Dalia Riaukienė



PATVIRTINTA
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos

2020 _________ Įsakymu Nr._______ 

2019 metų
(ataskaitinis laikotarpis)

Eil. 
Nr.

Straipsniai Pastabos 
Nr.

 Ataskaitinis 
laikotarpis
2019-12-31 

 Praėjęs ataskatinis 
laikotarpis
2018-12-31 

1. Pardavimo pajamos III.12 6 609 998            7 173 864             
2. Pardavimo savikaina III.13 (6 138 704)          (6 646 151)            
3. Biologinio turto tikrosios vertės pokytis -                            
4. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 471 294               527 713                
5. Pardavimo sąnaudos

6. Bendrosios ir administracinės sąnaudos III.13 (459 581)             (502 386)               
7. Kitos veiklos rezultatai (134)                    (86)                        
8. Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų 

įmonių akcijas pajamos
9. Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos

10. Kitos palūkanų ir panašios pajamos 4 666                   1 000                    
11. Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas

12. Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos (3)                        (32)                        
13. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ III.8 16 242                 26 209                  
14. Pelno mokestis 67                        3 569                    
15. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 16 175                 22 640                  

Direktorius _______________

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris _______________
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio (parašas) (vardas ir pavardė)

tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

Dalia Riaukienė

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2020 m. vasario 10  d. Nr. 5.1.- 2
(ataskaitos sudarymo data)

Eurai
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Vydmantas Drumsta

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

Valstybės įmonė "Lietuvos paminklai", kodas 110051791
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)



PATVIRTINTA

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos

2020 _________ Įsakymu Nr._______ 

2019 metų
(ataskaitinis laikotarpis)

Ilgalaikio 
materialiojo 

turto

Finansinio 
turto

1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) 
laikotarpio pabaigoje

           77990                7799       317070       129953                   532812 

2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas                              - 

3. Esminių klaidų taisymo rezultatas                              - 

4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio 
ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje

           77990                        -                        -                   -                 -                7799       317070       129953                   532812 
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės 
padidėjimas (sumažėjimas)

                             - 

6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės 
padidėjimas (sumažėjimas)

                             - 

7. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas 
pelnas (nuostoliai)

                             - 

8. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas 
(nuostoliai)

        22640                     22640 

9. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama 
įmonės pelno dalis

                             - 

10. Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik 
valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo 
didinimas (mažinimas)

                             - 

11. Centralizuotai valdomą valstybės turtą 
atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)

                             - 

12. Sudaryti rezervai              25585       (25585)                              - 
13. Panaudoti rezervai     (317070)       317070                              - 
14. Įmonės savininko kapitalo didinimas 
(mažinimas)

           90972     (255847)                 (164875)

15. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) 
laikotarpio pabaigoje 

         168962                        -                        -                   -                 -              33384                  -       188231                   390577 

16. Ilgalaikio materialiojo turto vertės 
padidėjimas (sumažėjimas)

                             - 

17. Veiksmingos apsidraudimo priemonės 
vertės padidėjimas (sumažėjimas)

                             - 

18. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas 
pelnas (nuostoliai)

                             - 

19. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas 
(nuostoliai)

        16175                     16175 

20. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą 
mokama įmonės pelno dalis

    (131762)                 (131762)

21. Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik 
valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo 
didinimas (mažinimas)

                             - 

22. Centralizuotai valdomą valstybės turtą 
atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)

                             - 

23. Sudaryti rezervai         40823       (40823)                              - 
24. Panaudoti rezervai                              - 
25. Įmonės savininko kapitalo didinimas 
(mažinimas)

                             - 

26. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
(2019 m.gruodžio 31 d.)

         168962                        -                        -                   -                 -              33384         40823         31821                   274990 

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio 
tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

Perkainojimo rezervas 

Valstybės įmonių ir savivaldybės įmonių nuosavo kapitalo 
pokyčių ataskaitos forma

VALSTYBĖS ĮMONĖ "LIETUVOS PAMINKLAI", KODAS 110051791
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

ŠNIPIŠKIŲ G. 3, 09309 VILNIUS,  DUOMENYS KAUPIAMI IR SAUGOMI JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

Iš viso

Vydmantas Drumsta
(parašas)      (vardas ir pavardė)

2019 M. GRUODŽIO 31 D.  NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2020 m. vasario 10  d. Nr. 5.1.- 3
(ataskaitos sudarymo data)

Eurai
(ataskaitos tikslumo lygis ir 

valiuta)

Centralizuotai 
valdomą 

valstybės turtą 
atitinkantis 
kapitalas

Vyriausioji buhalterė Dalia Riaukienė
(parašas)      (vardas ir pavardė)

Privalomasis 
rezervas

Kiti 
rezervai

Nepaskirs-
tytasis 
pelnas 

(nuostoliai)

Įmonės 
savininko 
kapitalas

Turtą, kuris 
pagal įstatymus 

gali būti tik 
valstybės 

nuosavybė, 
atitinkantis 
kapitalas



PATVIRTINTA

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos

2020 _________ Įsakymu Nr._______ 

2019 metų

Eil. Nr. Straipsniai
Pasta-

bos Nr.
Ataskaitinis 
laikotarpis
2019-12-31

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis
2018-12-31

1. Pagrindinės veiklos pinigų srautai

1.1. Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)               11 823 472               9 796 122 

1.1.1. Pinigų įplaukos iš klientų               11 822 383               9 795 935 

1.1.2. Kitos įplaukos                        1 089                         187 

1.2. Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos             (11 789 429)              (9 587 759)

1.2.1. Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)               (9 917 192)              (7 558 093)

1.2.2. Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais                  (603 646)                 (685 064)

1.2.3. Sumokėti į biudžetą mokesčiai               (1 268 155)              (1 344 311)

1.2.4. Kitos išmokos                         (436)                        (291)

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai                      34 043                  208 363 

2. Investicinės veiklos pinigų srautai

2.1. Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas                    (19 458)

2.2. Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas

2.3. Ilgalaikių investicijų įsigijimas 

2.4. Ilgalaikių investicijų perleidimas

2.5. Paskolų suteikimas

2.6. Paskolų susigrąžinimas

2.7. Gautos palūkanos

2.8. Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas 

2.9. Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai                    (19 458)                            -   

Tiesioginiu būdu sudaromos valstybės įmonių ir 
savivaldybės įmonių pinigų srautų ataskaitos 
forma

VALSTYBĖS ĮMONĖ "LIETUVOS PAMINKLAI" , KODAS 110051791
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

ŠNIPIŠKIŲ G. 3, LT-09309 VILNIUS. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2020 m. vasario 10 d. Nr. 5.1.- 4
(ataskaitos sudarymo data)

Eurai
            (ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)



Eil. Nr. Straipsniai
Pasta-

bos Nr.
Ataskaitinis 
laikotarpis
2019-12-31

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis
2018-12-31

3. Finansinės veiklos pinigų srautai

3.1. Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais                  (131 762)                            -   

3.1.1. Įmonės savininko kapitalo didinimas

3.1.2. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka                  (131 762)

3.2. Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais                        4 663                         968 

3.2.1. Paskolų gavimas 

3.2.2. Paskolų grąžinimas

3.2.3. Sumokėtos palūkanos 

3.2.4. Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai 

3.2.5. Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas 

3.2.6. Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas

3.2.7. Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas                        4 666                      1 000 

3.2.8. Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas                             (3)                          (32)

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai                  (127 099)                         968 

4. Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų 
ekvivalentų likučiui

5. Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)                  (112 514)                  209 331 

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje                    625 949                  416 618 

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje III.5.                    513 435                  625 949 

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)        (parašas) (vardas ir pavardė)    

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio (parašas)                          (vardas ir pavardė)
tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

Direktorius                                                                                                 Vydmantas Drumsta

Vyriausioji buhalterė                                                                                      Dalia Riaukienė



1/25 

2019 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 

Valstybės įmonė 

„LIETUVOS PAMINKLAI“ 

 

    

 

2019 m. gruodžio 31 d.  METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

 

2020 m. vasario 10 d. Nr. 5.1.- 5 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

I.1. Įregistravimo data 

Valstybės įmonė „Lietuvos paminklai“ (toliau – Įmonė), 

Įmonės kodas – 110051791, 

PVM kodas – LT100517917. 

Įregistruota  – 1991-03-14,  

perregistruota – 2008-09-10, pažymėjimo Nr. 123942,  

įstatai įregistruoti 2018-11-06. 

2019-11-20 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1152 „Dėl valstybės 

įmonės „Lietuvos paminklai“ pertvarkymo“, kuriuo nuo 2020-04-01 VĮ „Lietuvos paminklai“ 

pertvarkoma į biudžetinę įstaigą Kultūros infrastruktūros centras.  

 

I.2. Informacija apie Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiąją 

instituciją. 

 

Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančioji institucija – Kultūros paveldo 

departamentas prie Kultūros ministerijos, kodas 188692688, buveinės adresas Šnipiškių g.3, 

09309 Vilnius. Vadovaujantis 2019-11-20 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1152 

„Dėl valstybės įmonės Lietuvos paminklai“ pertvarkymo“ nuo 2020-04-01 savininko teises ir 

pareigas įgyvendins Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija. 
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2019 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 

I.3. Informacija apie Įmonės filialus ir atstovybes 

 

Įmonės buveinės adresas – Šnipiškių g.3, 09309, Vilnius. Filialų ir atstovybių Įmonė 

neturi. 

I.4. Įmonės veikla 

 

Pagrindinė Įmonės veikla – tai darbų, susijusių su kultūros paveldo objektų ir vietovių 

tvarkyba, jų priežiūra, ir tvarkomųjų statybos darbų organizavimas, specialusis teritorijų 

planavimas, viešųjų paslaugų teikimas ir kita veikla, kuria siekiama tenkinti viešuosius interesus. 

Pertvarkius įmonę, biudžetinė įstaiga Kultūros infrastruktūros centras tęs VĮ „Lietuvos 

paminklai“ veiklą, o jo tikslai bus: 

 1. Įgyvendinti paveldotvarkos programas; 

2. Įgyvendinti biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Kultūros 

ministerija, infrastruktūros modernizavimo programas. 

 

I.5. Darbuotojų skaičius 

 

Vidutinis darbuotojų skaičius Įmonėje 2019 m. – 41 ,  2018 m. buvo –48. 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

II.1. Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengtas finansinių ataskaitų rinkinys 

Įmonės ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu, 

vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais: įmonės veiklos tęstinumo, periodiškumo, 

pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, turtinio viršenybės prieš formą, atsargumo, 

neutralumo. Įmonė apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia vadovaudamasi Įmonės 

apskaitos politika ir šiais finansinę atskaitomybę reglamentuojančiais teisės aktais: 

- verslo apskaitos standartais; 

- LR buhalterinės apskaitos įstatymu; 

- LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu; 

- LR valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymu; 

Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Verslo apskaitos standartais 

(VAS), naudojant pagal VAS parengtas ir paskelbtas valstybės ir savivaldybių įmonių finansinių 

ataskaitų formas. Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Verslo apskaitos 
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2019 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 

standartais (VAS),  ne Tarptautiniais apskaitos standartais, nes VAS leidžia tinkamai ir skaidriai 

atspindėti įmonės būklę, kadangi įmonė neturi ilgalaikio nekilnojamojo turto, finansinio turto, 

nenaudoja sudėtingų finansinių instrumentų, pagrindinė veikla vykdoma Lietuvos Respublikoje, 

kapitalas neišreikštas akcijomis, kuriomis prekiaujama biržoje, balanse nurodyto turto vertė 

mažesnė nei 4 mln. Eur. Pagal Verslo apskaitos standartų reikalavimus yra parengtos finansinių 

ataskaitų formos, pritaikytos valstybės įmonėms, todėl vadovaujantis Verslo apskaitos 

standartais, Įmonė tinkamai atskleidžia informaciją apie turtą, kapitalą, įsipareigojimus, veiklos 

rezultatus ir pinigų srautus.  

Įmonė rengia pilną finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro balansas, pelno (nuostolių) 

ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita, aiškinamasis raštas.  

 

II.2. Įmonės apskaitos politika 

 

II.2.1. Nematerialusis turtas 

 

 Nematerialiojo turto apskaitos politika pasirinkta pagal 13-ojo verslo apskaitos 

standarto „Nematerialusis turtas“ reikalavimus. Nematerialusis turtas Įmonėje pripažįstamas, kai 

jis atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą ir šiuos pripažinimo kriterijus: 

 a) pagrįstai tikėtina, kad Įmonė ateityje iš turto gaus ekonominės naudos;  

 b) turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina gali būti patikimai įvertinta ir atskirta 

nuo kito turto vertės; 

 c) Įmonė gali tuo turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis 

kitiems; 

 d) vertė ne mažesnė už nusistatytą minimalią nematerialiojo turto vertę – 500 Eur. 

2017 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. TV-3 nustatyta nematerialaus ilgalaikio turto minimali 

įsigijimo (pasigaminimo savikainos) vertė – 500 Eur, likvidacinė ilgalaikio nematerialaus turto 

vertė nenustatoma.  Minimalios vertės keitimas laikomas apskaitinio įvertinimo keitimu. 

Anksčiau įsigyto turto, kurio įsigijimo savikaina tapo mažesnė už Įmonės apskaitos politikoje 

patvirtintą naują minimalią vertę ir kuris jau neatitinka ilgalaikio nematerialiojo turto 

pripažinimo kriterijų, likutinė vertė pripažinta sąnaudomis, o nurašytas turtas užregistruotas 

nebalansinėje sąskaitoje.  

Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, finansinėse 

ataskaitose parodomas likutine verte, kuri gaunama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą 

amortizaciją.  
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 Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. 

 Nustatyta viena ilgalaikio nematerialiojo turto grupė ir jos naudingo tarnavimo 

laikotarpis:  

Eil. Nr. Turto grupė Naudingo tarnavimo laikas 

(metais) 

1. Programinė įranga 3 

 

 Nematerialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, 

kuriuo jos buvo patirtos, sąnaudoms. Nematerialiojo turto atnaujinimo ar tobulinimo išlaidos, 

patirtos po jo įsigijimo ar sukūrimo, pripažįstamos sąnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, 

kuriuo jos patiriamos. 

  

II.2.2. Ilgalaikis materialusis turtas 

  

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika Įmonės pasirinkta pagal 12-ojo verslo 

apskaitos standarto „Ilgalaikis materialusis turtas“ reikalavimus. 

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jeigu: 

a) Įmonė ketina jį naudoti ilgiau nei vienerius metus; 

b) Įmonė patikimai gali nustatyti turto įsigijimo savikainą; 

c) įmonei perduota su materialiuoju turtu susijusi rizika; 

d) tikimasi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais; 

e) turto įsigijimo savikaina ne mažesnė už Įmonės nusistatytą minimalią turto 

įsigijimo savikainą kiekvienai turto grupei. 

 2017 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. TV-3 nustatyta nematerialaus ir materialaus 

ilgalaikio turto minimali įsigijimo (pasigaminimo savikainos) vertė – 500 Eur, likvidacinė 

ilgalaikio materialaus turto vertė – 1 Eur.  Minimalios vertės keitimas laikomas apskaitinio 

įvertinimo keitimu. Anksčiau įsigyto turto, kurio įsigijimo savikaina tapo mažesnė už Įmonės 

apskaitos politikoje patvirtintą naują minimalią vertę ir kuris jau neatitinka ilgalaikio 

materialiojo turto pripažinimo kriterijų, likutinė vertė pripažįstama sąnaudomis, o nurašytas 

turtas registruojamas nebalansinėje sąskaitoje.  

Nustatytos šios ilgalaikio materialiojo turto grupės ir minimali tos grupės turto vieneto 

vertė: 
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Ilgalaikio materialiojo turto grupės Minimali įsigijimo savikaina 

Pastatai nenustatoma 

Transporto priemonės 500 Eur 

Kompiuterinė technika 500 Eur 

Kitas materialusis turtas 500 Eur 

 

 Ilgalaikis materialusis turtas VĮ „Lietuvos paminklai“ pateiktas finansinėse 

ataskaitose įvertintas to turto faktine įsigijimo savikaina atėmus sukauptą nusidėvėjimą. 

Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmosios dienos po ilgalaikio turto 

perdavimo naudoti ir nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio pirmosios dienos po jo nurašymo arba 

pardavimo ir kai visa naudojamo ilgalaikio turto vertė (atėmus likvidacinę vertę) perkeliama į 

produkcijos (darbų, paslaugų) savikainą. Likvidacinė vertė yra ne mažesnė kaip 1 Eur. 

 Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu 

(tiesiniu) metodu. 

 Įmonėje nustatytas toks kiekvienos turto grupės turto naudingo tarnavimo laikas: 

Ilgalaikio materialiojo turto grupės Naudingo tarnavimo laikas (metais) 

Pastatai 18-20 

Transporto priemonės 6-10 

Kompiuterinė technika 3 

Kitas materialusis turtas 4 - 8 

 

 Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio 

laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, veiklos sąnaudoms. Ilgalaikio materialiojo turto 

rekonstravimo ir remonto darbų registravimas apskaitoje priklauso nuo tų darbų suteikiamo 

rezultato. Jei ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ar remontas nepagerina naudingųjų 

turto savybių ir nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio 

laikotarpio sąnaudomis. Visais kitais rekonstravimo ar remonto atvejais didinama turto vertė. Kai 

Įmonėje apskaitomas ilgalaikis materialusis turtas nebeatitinka turto priskyrimo ilgalaikiam 

materialiajam turtui požymių arba jis yra perleidžiamas, šis turtas nurašomas.  

2019-11-20 Lietuvos Respublikos nutarimu Nr. 1152 „Dėl valstybės įmonės „Lietuvos 

paminklai“ pertvarkymo nuo 2020 m. balandžio 1 d valstybės įmonė „Lietuvos paminklai“ 

pertvarkoma į biudžetinę įstaigą Kultūros infrastruktūros centrą. Visą valstybės įmonės 
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„Lietuvos paminklai“ šiuo metu patikėjimo teise valdomą turtą po pertvarkymo patikėjimo teise 

valdys veiksianti biudžetinė įstaiga Kultūros infrastruktūros centras. 

  

II.2.3. Gautinos sumos 

 

 Pirmą kartą pripažįstant per vienerius metus gautinas sumas, jos apskaitoje 

registruojamos įsigijimo savikaina. 

 Abejotinų skolų suma nustatoma pagal skolos atsiradimo laiką. Abejotinomis 

pripažįstamos skolos, kurių apmokėjimas vėluoja daugiau kaip 24 mėnesius. Pagal Įmonės 

specifiką pagrindiniai paslaugų pirkėjai yra biudžetinės įstaigos (Kultūros paveldo departamentas 

prie Kultūros ministerijos, savivaldybės), o atliekami darbai ir paslaugos finansuojamos iš 

valstybės ir savivaldybių biudžeto, todėl tikimybė kad skola nebus grąžinta ar pirkėjas 

bankrutuos yra mažai tikėtina.  

 Abejotinų skolų sumos, nepaisant to, kad Įmonė turi garantinius raštus, užstatus ar 

kitas garantijas, leidžiančias manyti, kad visą ar bent dalį skolos pavyks susigrąžinti, 

pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis. Per vienerius metus gautinos sumos balanse 

parodomos amortizuota savikaina, atėmus abejotinas skolas.  

 Kontroliuotinoms skoloms pagal Įmonės apskaitos politiką priskiriamos pirkėjų 

skolos, nuo kurių įtraukimo į pajamas praėjo daugiau kaip 12 mėnesių, bet mažiau nei 24 

mėnesiai. 

  

II.2.4 . Atsargos 

 

 Atsargos – trumpalaikis turtas, kurį Įmonė sunaudoja pajamoms uždirbti per 

vienerius metus.  

Atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina, balanse parodomos mažesne iš 

šių verčių : įsigijimo (pasigaminimo) savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte. Nustatant 

atsargų įsigijimo savikainą, prie sumokėtos (mokėtinos) sumos pridedamos tiesioginės, su jų 

įsigijimu susijusios išlaidos. Atsargų apskaitai taikomas periodiškai apskaitomų atsargų būdas, 

atsargos įkainojamos taikant FIFO būdą.  

 Atsargas Įmonėje sudaro: ženklinimo lentos, kuras ir kt.  
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  II.2.5. Kitas trumpalaikis turtas 

  

Įmonės pinigai, laikinai naudoti apribotose sąskaitose, pripažįstama trumpalaikiu turtu. 

 

II.2.6. Nuosavas kapitalas 

  

 II.2.6.1. Įmonės savininko kapitalas 

 Įmonės savininko kapitalą sudaro jai perduoto turto, jei tai nėra turtas, kuris pagal 

įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė ar dotacija, vertė;  

II.2.6.2. Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis 

kapitalas. 

 Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo 

dydį sudaro turto, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, teisės aktų nustatyta 

tvarka perduoto Įmonei patikėjimo teise valdyti, naudoti ir juo disponuoti, vertė. Tokio kapitalo 

Įmonė neturi. 

 II.2.6.3. Privalomasis rezervas 

 Privalomasis rezervas sudaromas iš Įmonės paskirstytinojo pelno. Atskaitymai į 

privalomąjį rezervą turi sudaryti ne mažiau kaip 1/20 paskirstytinojo pelno. Jie turi būti vykdomi 

tol, kol privalomojo rezervo dydis sudarys 1/10 savininko kapitalo vertės. Privalomasis rezervas 

naudojamas tik Įmonės nuostoliams dengti .  

 II.2.6.4. Perkainojimo rezervas 

 Perkainojimo rezervas – tai ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezultatas. 

Perkainojimo rezervu arba jo dalimi galima didinti Įmonės kapitalą. Perkainojimo rezervu 

negalima mažinti Įmonės nuostolių. 

 II.2.6.5. Kiti rezervai 

 Kiti rezervai sudaromi tik Įmonės įstatų nustatyta tvarka.  

 II.2.6.6. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 

 Nepaskirstytasis pelnas per ataskaitinį laikotarpį tiesiogiai didinamas (mažinamas) 

registruojant esminių klaidų taisymo ir apskaitos politikos pakeitimo rezultatą.  

 

II.2.7. Pelno paskirstymas 

  

Pelno paskirstymas apskaitoje registruojamas, neatsižvelgiant į tai, kada jis buvo 

uždirbtas. Valdyba nesudaroma ir pelno paskirstymą tvirtina Įmonės savininko teises ir pareigas 
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įgyvendinančioji institucija. Valstybės įmonė moka pelno įmoką, kurios dydis priklauso nuo 

ataskaitinių finansinių metų nuosavo kapitalo grąžos.  

 

II.2.8. Dotacijos ir subsidijos 

 

 Dotacijų apskaitos politika Įmonėje pasirinkta pagal 21-ojo verslo apskaitos 

standarto „Dotacijos ir subsidijos“ reikalavimus. Dotacija Įmonėje pripažįstama ir atvaizduojama 

balanse, kai gaunama. Apskaitoje registruojamos su turtu susijusios dotacijos, gaunamos 

ilgalaikiu turtu arba skiriamos ilgalaikiam turtui įsigyti ir su pajamomis (sąnaudomis) susijusios 

dotacijos, kurios skirtos sąnaudoms ar negautoms pajamoms kompensuoti, taip pat visos kitos 

dotacijos, nepriskirtos su turtu susijusioms dotacijoms. Dotacijų apskaita tvarkoma kaupimo 

principu. Dotacijos patirtoms sąnaudoms kompensuoti apskaitoje pripažįstama panaudota tokia 

dalis, kiek patiriamų sąnaudų, kurioms kompensuoti ji skirta. Ilgalaikiu turtu ar ilgalaikiam turtui 

įsigyti skirtos dotacijos suma pripažįstama panaudota proporcingai dalimis, t.y. mažinama 

balanso straipsnio „Dotacijos, subsidijos“ suma tiek, kiek to turto nudėvima (amortizuojama) ir 

nusidėvėjimo (amortizacijos) suma pripažįstama sąnaudomis. Kai Įmonė gauna dotaciją 

trumpalaikiam turtui įsigyti ir paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną turi pagal dotaciją įsigyto, 

bet dar nepanaudoto trumpalaikio turto, balanse rodoma nepanaudota dotacijos dalis. 

 

II.2.9. Įsipareigojimai 

 

 Su rinkos kainomis nesusijusius finansinius įsipareigojimus pirminio pripažinimo 

metu Įmonė apskaitoje registruoja savikaina, o finansinėse ataskaitose parodo amortizuota 

savikaina. 

 Įsipareigojimai pripažįstami apskaitoje ir atvaizduojami  balanse, kai Įmonė įgyja 

prievoles, kurios turės būti įvykdytos. Planuojami sandoriai, suteiktos garantijos įsipareigojimu 

nepripažįstami. Palūkanos, pelnas ar nuostoliai, susiję su įsipareigojimais, pripažįstami 

ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis ar pajamomis. 

 

II.2.10. Pajamos 

 

 Pajamos apskaitoje pripažįstamos kaupimo principu, apskaitoje registruojamos, kai 

jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.  
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 Pardavimo pajamoms Įmonėje priskiriamos pajamos, susijusios su užsakovų funkcijų 

vykdymu, administravimu, technine priežiūra, projektų vykdymo priežiūra, projektavimu, 

specialiųjų planų dokumentų rengimu.  

 Kitai veiklai priskiriamas naudoto ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 

perleidimo rezultatas, o Įmonės pajamoms : kavos aparato nuoma, nekilnojamųjų kultūros 

paveldo objektų tipinių ženklinimo lentų pardavimas. 

 Finansinės ir investicinės veiklos pajamoms priskiriamos palūkanos už banke 

laikomus pinigus,  pelnas dėl valiutos kurso teigiamo pokyčio, pripažintos baudos ir delspinigiai 

už pavėluotus atsiskaitymus. 

 

II.2.11. Sąnaudos 

 

 Sąnaudos Įmonėje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais 

tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų 

išleidimo laiką.  

 Parduotų  paslaugų savikaina pripažįstama, užregistruojama apskaitoje ir pateikiama 

finansinėse ataskaitose tą patį ataskaitinį laikotarpį, kai paslaugos suteikiamos ir kai pajamų 

suma gali būti patikimai įvertinama. Jai priskiriamos sąnaudos susijusios su užsakovų funkcijų 

vykdymu, administravimu, technine ir projektų vykdymo priežiūra, projektavimu, specialiųjų 

planų dokumentų rengimu.  

 Įmonės ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudoms priskiriama ir per laikotarpį 

priskaitytos įvairios socialinės išmokos.  

 Kitos veiklos sąnaudoms priskiriama: kavos aparato nuoma, nekilnojamųjų kultūros 

paveldo objektų tipinių ženklinimo lentų įsigijimo savikaina, ilgalaikio turto pardavimo 

nuostoliai.  

 Finansinė ir investicinė veikla – delspinigiai,  nuostolis dėl valiutos kursų neigiamo 

pokyčio.  

 Sąnaudos įvertinamos tikrąja verte. 

  

II.2.12. Segmentai 

 

 Įmonėje segmentai išskiriami vadovaujantis 2013 m. gruodžio 20 d. Lietuvos 

Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 4-1100 patvirtintomis rekomendacijomis „Dėl valstybės 

valdomų įmonių specialiųjų įpareigojimų nustatymo ir informacijos pateikimo rekomendacijų 
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patvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos) bei 34-uoju VAS „Segmentų atskleidimas finansinėse 

ataskaitose“. Specialieji įpareigojimai – valstybės įmonės atliekama funkcija, kurią įstatymu ar 

kitu teisės aktu ji yra įpareigota atlikti, kad būtų užtikrintas konkrečių socialinių, strateginių ar 

politinių tikslų įgyvendinimas, o funkcijos atlikimas yra viešojo administravimo funkcija. 

2018 m. gegužės 7 d. Rekomendacijų II skyrius papildytas 81 punktu (paskelbta TAR 

2018-05-08), jog funkcijos priskyrimas specialiesiems įsipareigojimams, sprendžiant, ar funkcija 

atitinka bent vieną iš Rekomendacijų 8.1–8.5 nurodytų kriterijų, galimas tik gavus raštišką VšĮ 

„Stebėsenos ir prognozių agentūra“ suderinimą. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros 

ministerijos, įgyvendinantis valstybės įmonės „Lietuvos paminklai“ savininko teises ir pareigas, 

kartu su Įmone užpildė ir pateikė VšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ 2018 m. rugsėjo 18 

raštu Nr. S-182 „Dėl valstybės valdomų įmonių vykdomų specialiųjų įsipareigojimų suderinimų“ 

atsiųstą VVĮ vykdomų funkcijų lentelę.   

Įmonės pirmasis specialusis įsipareigojimas - Kultūros paveldo departamento prie 

Kultūros ministerijos pavestų įmonei vykdyti paveldotvarkos programų (Paveldotvarkos, 

Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros 

srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo, Šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų 

pritaikymo (paveldotvarka) piligrimų ir turizmo reikmėms bei Sakralinio kultūros paveldo 

aktualizavimo iniciatyvų vykdymo programa) vykdymo organizavimas. Departamento 2019 m. 

pavedimo sutartyse yra įtvirtintos funkcijos, susijusios tik su viešojo administravimo 

įgyvendinimu ir jomis nepavedamos kitokios nei viešojo administravimo funkcijos. 

Antrasis specialusis įpareigojimas – specialiojo teritorijų planavimo dokumentų 

rengimas. 

Komercinė funkcija –  tiek Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 

pavestų Paveldotvarkos 2019 metų programų tvarkybos darbai, projektavimo, techninės 

priežiūros ir kitos inžinerinės paslaugos, tiek pagal kitas programas (Valstybės investicijų 

programa, ES lėšomis finansuojamus projektus ir kt.) ir/ar atskirus paslaugų užsakovus, laimėjus 

viešojo pirkimo konkurso būdu, projektavimo, užsakovo funkcijų vykdymo, administravimo, 

techninės priežiūros ir kitos inžinerinės paslaugos. Funkcija laikoma komercine, nes nėra pavesta 

įmonei įstatymu ar Vyriausybės nutarimu. 

Kiekvienam segmentui priskiriamos tiesiogiai su jų atlikimu susijusios pajamos pagal 

išrašytas PVM sąskaitas faktūras. Netiesioginės kaip ir bendrosios bei administracinės sąnaudos 

priskiriamos konkrečiai funkcijai proporcingai ataskaitiniais metais gautoms pajamoms ar 

programų objektų skaičiui. 
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II.2.13. Poataskaitiniai įvykiai 
 

 
 Įmonės finansinės ataskaitos koreguojamos, jei poataskaitiniai įvykiai turi tiesioginę 

įtaką dar nepatvirtintiems  finansinių  ataskaitų duomenims.  

  

II.2.14.Apskaitos politikų keitimai 
  
 Įmonės apskaitos politika patvirtinta 2017 m. liepos 3 d. 

 

 

 

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

  

III.1. Ilgalaikis nematerialusis turtas 

 

 Nematerialaus turto minimali įsigijimo (pasigaminimo savikainos) vertė – 500 Eur. 

Ataskaitiniu laikotarpiu nematerialaus turto įsigyta už 700, nurašyta 3358 Eur pradine verte. 

Nurašyto turto amortizacija 3358 Eur, likutinė 0 Eur. Nematerialaus turto amortizacija už 2019 

m. sudaro 291 Eur Naudojamas visiškai amortizuotas ilgalaikis nematerialus turtas sudaro 95 

procentus viso ilgalaikio nematerialaus turto. 

 

1 lentelė 

 

Naudojamas visiškai amortizuotas nematerialusis turtas                                                       (Eur)

Turto grupės pavadinimas Įsigijimo savikaina

Programinė įranga 24653
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2 lentelė 

2018 metai    

 

Nematerialus turtas (Eur)

Rodikliai

Plėtros 
darbai

Prestižas Patentai, 
licenzijos

Programinė 
įranga

Kitas 
nematerialus 

turtas

2017 m. gruodžio 31 d.

Iš viso

Likutinė vertė 2017 m. gruodžio 31d. 2072 2072

28534
a) Įsigijimo savikaina

28534

- perrašymai iš vieno straipsnio į
kitą + / (-)

- turto įsigijimas 0 0
Pasikeitimai per 2018 metus

0

0

- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas 
turtas (-)

0

0 0 0 28534

Pasikeitimai per 2018 metus

28534
b) Amortizacija 

2018 m. gruodžio 31 d.

2017 m. gruodžio 31 d. 26462 26462

1781

- perrašymai iš vieno straipsnio į 
kitą + / (-)

1781

- atstatantieji įrašai (-) 0

- amortizacija

0

0

- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto 
turto amortizacija (-)

0

0 0 0 28243

Pasikeitimai per 2018 metus

28243
c) Vertės sumažėjimas

2018 m. gruodžio 31 d.

2017 m. gruodžio 31 d. 0

- perrašymai iš vieno straipsnio į
kitą + / (-)

0

- atstatantieji įrašai (-) 0

- finansinių metų vertės sumažėjimas

0

0

- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto 
verės sumažėjimas(-) 0

0 0 0 0

d) Likutinė vertė 2018 m. gruodžio 31 d. 0 0 0 291 0 291

2018 m. gruodžio 31 d. 0
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3 lentelė 

2019 metai 

Nematerialus turtas (Eur)

Rodikliai

Plėtros 
darbai

Prestižas Patentai, 
licenzijos

Programinė 
įranga

Kitas 
nematerialus 

turtas

2018 m. gruodžio 31 d.

Iš viso

Likutinė vertė 2018 m. gruodžio 31d. 291 291

28534
a) Įsigijimo savikaina

28534

- perrašymai iš vieno straipsnio į
kitą + / (-)

- turto įsigijimas 700 700
Pasikeitimai per 2019 metus

0

0

- kitiems asmenims perleistas ir 
nurašytas turtas (-)

-3358 -3358

0 0 0 25876

Pasikeitimai per 2019 metus

25876
b) Amortizacija 

2019 m. gruodžio 31 d.

2018 m. gruodžio 31 d. 28243 28243

291

- perrašymai iš vieno straipsnio į 
kitą + / (-)

291
- atstatantieji įrašai (-) 0
- amortizacija

0

0

- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto 
turto amortizacija (-)

-3358 -3358

0 0 0 25176

Pasikeitimai per 2019 metus

25176
c) Vertės sumažėjimas

2019 m. gruodžio 31 d.

2018 m. gruodžio 31 d. 0

- perrašymai iš vieno straipsnio į
kitą + / (-)

0

- atstatantieji įrašai (-) 0

- finansinių metų vertės sumažėjimas

0

0

- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto 
turto verės sumažėjimas(-)

0

0 0 0 0
d) Likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 
d.

0 0 0 700 0 700

2019 m. gruodžio 31 d. 0
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III.2. Ilgalaikis materialusis turtas 

4. lentelė 

2018 metai 

6277

7398

-5630

55318

0

67227

-5632

61595

Rodikliai Žemė Pastatai ir 
statiniai

Mašinos ir 
įrengimai

Iš visoTransporto 
priemonės

Kita įranga, 
prietaisai, 
įrankiai ir 
įrenginiai

167226 185503

a) Įsigijimo savikaina

136774600

2017 m. gruodžio 31 d. 214935 453476171314

Likutinė vertė 2017 m. gruodžio 31 
d.

-220567

Pasikeitimai per 2018 metus

- turto įsigijimas

0

0
- perleistas ir nurašytas turtas (-) -214935

2018 m. gruodžio 31 d. 0 0 0

- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą 
+ / (-)

171314 232909

2017 m. gruodžio 31 d. 0
Pasikeitimai per 2018 metus

b) Perkainojimas

- vertės padidėjimas (sumažėjimas) + / 
(-)

0

0

- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą 
+ / (-)

0

2018 m. gruodžio 31 d. 0 0 0 00

- kitiems asmenims perleisto ir 
nurašyto turto perkainojimas (-)

c) Nusidėvėjimas

47709 267973
Pasikeitimai per 2018 metus

53550
0

166714

-  nusidėvėjimas 2350 117492001

2017 m. gruodžio 31 d.

0

- atstatantys įrašai (-) 0
- kitiems asmenims perleisto ir 
nurašyto turto nusidėvėjimas (-)

224033168715

-50059 -55689

- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą 
+ / (-)

d) Vertės sumažėjimas

2018 m. gruodžio 31 d. 0 0 0

0
Pasikeitimai per 2018 metus

- finansinių metų vertės sumažėjimas 0

2017 m. gruodžio 31 d.

- atstatantys įrašai (-) 0

- kitiems asmenims perleisto ir 
nurašyto turto verės sumažėjimas (-)

002018 m. gruodžio 31 d. 0 0

- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą 
+ / (-)

0

0

Ilgalaikis materialus turtas                                                                                                                                (Eur)

0

d) Likutinė vertė 2018 m. gruodžio 
31 d.

0 0 0 2599 8876

0
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5 lentelė 

2019 metai 

Ilgalaikis materialus turtas                                                                                                                                (Eur)

0

d) Likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d. 0 0 0 1922 23560

02019 m. gruodžio 31 d. 0 0 0 0

0

- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-
)

0

- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto 
turto verės sumažėjimas (-)

0

- atstatantys įrašai (-) 0

- finansinių metų vertės sumažėjimas

0
Pasikeitimai per 2019 metus

2018 m. gruodžio 31 d.

228107
d) Vertės sumažėjimas 0

1693922019 m. gruodžio 31 d. 0 0 0

0

- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-
)

0

- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto 
turto nusidėvėjimas (-)

4074

- atstatantys įrašai (-) 0

677-  nusidėvėjimas

224033
Pasikeitimai per 2019 metus

1687152018 m. gruodžio 31 d.

0
c) Nusidėvėjimas 0

02019 m. gruodžio 31 d. 0 0 0

0

- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-
)

0

- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto 
turto perkainojimas (-)

0

- vertės padidėjimas (sumažėjimas) + / (-) 0

Pasikeitimai per 2019 metus

0
2018 m. gruodžio 31 d.

b) Perkainojimas

0

2019 m. gruodžio 31 d. 0 0 0 171314 251667

- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-
)

18758
- perleistas ir nurašytas turtas (-)

2018 m. gruodžio 31 d.

0
- turto įsigijimas

Pasikeitimai per 2019 metus

a) Įsigijimo savikaina 0

Rodikliai Žemė Pastatai ir 
statiniai

Mašinos ir 
įrengimai

Likutinė vertė 2018 m. gruodžio 31 d.

Iš visoTransporto 
priemonės

Kita įranga, 
prietaisai, 
įrankiai ir 
įrenginiai

6277

61595 232909171314

88762599

18758

80353

0

55318

3397

58715

21638
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Materialaus turto minimali įsigijimo (pasigaminimo savikainos) vertė – 500 Eur 

likvidacinė vertė – 1 Eur  Per 2019 m. ilgalaikio materialaus turto įsigyta už 18758, nurašyta 

nebuvo. Materialaus turto nusidėvėjimas – 4074 Eur. Naudojamas visiškai amortizuotas 

ilgalaikis materialus turtas 2019 m. gruodžio 31 d. sudaro 86 procentus viso ilgalaikio 

materialaus turto. 

 

6 lentelė 

Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis materialusis turtas

IŠ VISO 216016
Kitas ilgalaikis materialus turtas 51474

Turto grupės pavadinimas
Įsigijimo 
savikaina (Eur)

Transporto priemonės 164542

 

   

III.3. Atsargos 

 

Per 2019 m. atliktas atsargų nukainojimas 492 Eur. Žaliavas, medžiagas ir 

komplektavimo gaminius 2019 m. gruodžio 31 d. Įmonėje sudarė nepanaudoto kuro likutis – 374 

Eur.  

 

III.4. Gautinos sumos 

 

Pirkėjų įsiskolinimas (66057 Eur) – tai statytojų (objektų savininkų ir valdytojų) bei kitų 

finansuotojų skolos VĮ „Lietuvos paminklai“ už pagal pasirašytas sutartis 2019 m. gruodžio 31 d. 

datai, stambiausios iš jų Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų parapija – 15700 Eur, 

Lyduokių Šv. Arkangelo Mykolo parapija liko skolinga 13484 Eur, UAB „Infes“ – 12500 Eur, 

UAB „Ekstra statyba“ 11625 Eur. Kitose gautinose sumose didžiausią dalį sudaro iš Valstybinio 

Jaunimo teatro, vykdant investicinį projektą „Valstybinio Jaunimo teatro pastatų Arklių g. 5, 

Karmelitų g. 2, Vilniuje modernizavimas“, gautina 21911 Eur suma.   
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7 lentelė 

Per vienerius metus gautinos sumos (Eur)

113933Iš viso
51958

Stambiausios gautinų sumų grupės

25106
95560

Kitos gautinos sumos
4397

Pirkėjų isiskolinimai

Pelno mokesčio permoka

Sumos pas atsakingus asmenis

3392

2018 m. gruodžio 31 
d.

58583

2019 m. gruodžio 31 
d.

66057
0 0

 

III.5. Pinigai 

 

2019 m. gruodžio 31 d. 513391 Eur sudaro pinigai banko atsiskaitomosiose sąskaitose.  

Vykdant laisvų lėšų ir finansinės rizikos valdymo politiką, lėšos paskirstytos per kelis 

bankus. 

8 lentelė 

Iš viso: 513435 625949

Kasa 44 47

Sąskaitos bankuose 513391 625902

Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudarė:                                                                                       (Eur)
Pinigų ir pinigų ekvivalentų buvimo vieta 2019 m. gruodžio 31 d. 2018 m. gruodžio 31 d.

 

 

III.6 Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos 

 

Balanso C. Dalyje „Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos“ 2019 m. 

gruodžio 31 d. parodyta 3881 Eur suma yra ateinančių laikotarpių sąnaudos, kurios susidaro, kai 

Įmonė per ataskaitinį ir ankstesnius ataskaitinius laikotarpius sumokėjo už būsimais laikotarpiais 

gautinas tęstinio pobūdžio paslaugas (leidinių prenumeratos, turto, paslaugų, sutarčių draudimo 

ir pan.), už kurias sumokėtos sumos bus tolygiai pripažįstamos sąnaudomis ateinančiais 

ataskaitiniais laikotarpiais, kai bus patiriamos.  

 

III.7. Nuosavas kapitalas 

 

VĮ „Lietuvos paminklai“ nuosavas kapitalas apskaitomas savininko kapitalo dalyje  – 

168962 Eur. Privalomasis rezervas 33384 Eur. 2019-04-05 Kultūros paveldo departamento prie 

Kultūros ministerijos įsakymu Nr. Į-106 patvirtintas pelno paskirstymas, suformuoti kiti rezervai, 
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iš kurių rezervas turto įsigijimui sudaro 22000 Eur, darbuotojų premijoms, socialiniams, 

kultūriniams ir panašiems tikslams – 18823 Eur. Į valstybės biudžetą paskirta įmonės pelno dalis 

131762 Eur, sumokėta 2019 m. gegužės mėn. 

 

III.8. Pelnas (nuostolis) 

 

 Ataskaitiniu laikotarpiu Įmonė gavo 16242 Eur pelno prieš apmokestinimą, 

paskaičiuotas pelno mokestis – 67 Eur, grynasis 2019 metų pelnas – 16175 Eur. 2018 metais 

grynasis pelnas sudarė 22640 Eur, 2017 metais grynasis pelnas sudarė 10970 Eur.  

 

III.9. Pelno paskirstymo projektas 

 

9 lentelė 

Pelno paskirstymo projektas (Eur)

- pelno dalis, skiriama į rezervus, naudojamus darbuotojų premijoms, socialiniams, kultūriniams 
ir panašiems tikslams 7264

Pelno paskirstymas:

Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) 72644

Straipsniai Suma 

Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų 
pabaigoje 15646

Ataskaitinių finansinių metų grynasis pelnas (nuostoliai) 16175

Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai):

31821Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje

- pelno dalis, skiriama į privalomąjį rezervą -

Pervedimai iš rezervų 40823

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai), perkeliami į kitus finansinius metus 0

- į valstybės biudžetą įmokama įmonės pelno dalis (70 % paskirstytinojo pelno) 50851

- pelno dalis, skiriama į kitus rezervus (turto įsigijimui) 14529
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III.10. Dotacijos ir subsidijos 

 

 2019 m. gruodžio 6 d., siekiant įgyvendinti projektą FIXUS, finansuojamą pagal EEE ir 

Norvegijos finansinio mechanizmo programą „Kultūra“, kodas LT04-2 KM-TF-001, pasirašyta 

donorų partnerystės projektų partnerystės sutartis tarp BĮ Kultūros paveldo centro, BĮ Kultūros 

paveldo departamento ir VĮ „Lietuvos paminklai“. Pagrindinis projekto tikslas – užtikrinti 

paveldo išsaugojimą, vykdant prevencinę priežiūrą, įskaitant informuotumo šia tema didinimą ir 

praktinių įgūdžių stiprinimą. Šalys veikia, vadovaudamosi 2014-2021 m. EEE finansinio 

mechanizmo įgyvendinimo teisiniais pagrindais. Projekto pareiškėjas ir vykdytojas – BĮ Kultūros 

paveldo centras. VĮ „Lietuvos paminklai“ yra 1 projekto partneris. Projektą administruoja 

Centrinė projektų valdymo agentūra. Pagal pasirašytą partnerystės sutartį planuojamas VĮ 

„Lietuvos paminklai“ biudžetas – 733444 Eur, iš jų skirta ilgalaikiam turtui įsigyti 11619 Eur 

suma. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje registruojama faktiškai gauta dotacija 33005 Eur ir 

dengiamos 2019 m. gruodžio mėn. projekto įgyvendinimo išlaidos, kurios sudaro 2018 Eur. 

Balanso E. Dalyje „Dotacijos, subsidijos“ 2019 m. gruodžio 31 d. parodyta 30987 Eur 

nepanaudota dotacijos suma. 

  

III.11. Įmonės įsipareigojimai 

 

 Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų, taip pat skolų, už kurias būtų 

užstatytas turtas, Įmonė neturi. 

 Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų suma  - 331533 Eur.  

 2019 m. gruodžio 31 d. už atliktus darbus Įmonė atsiskaitė su visais rangovais ir 

subrangovais ir skolų neturėjo.  

 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai –104512 Eur sudaro atostoginių kaupiniai, 

paskaičiuoti pagal kiekvieną darbuotoją 2019-12-31 datai. 

 Gauti avansai – 203623 Eur sudaro teatro „Lėlė“ ir VšĮ „Šv. Jokūbo kultūros 

centras“ avansai. Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 23398 Eur, iš kurių didžiąją dalį 

sudaro Valstybinio Jaunimo teatro, vykdant investicinį projektą „Valstybinio Jaunimo teatro 

pastatų Arklių g. 5, Karmelitų g. 2, Vilniuje modernizavimas“, mokėtina 21911 Eur suma. 
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III.12. Pajamos 

 

 Įmonės pardavimo pajamos 2019 metais – 6609998 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu darbai  

buvo atliekami tik Lietuvoje.   

10 lentelė 

 

Pardavimo pajamų detalizavimas

Techninė priežiūra 132281 106229

(Eur)
Paslaugų ir prekių pardavimo pajamos 2019 m. gruodžio 

31 d.
2018 m. gruodžio 

31 d.

Programos įgyvendinimo paslaugos, užsakovo funkcijų vykdymas ir 
administravimo paslaugos 546473 473479

Projektavimas, specialiųjų planų rengimas, PVP 311562 385424

Iš viso: 6609998 7173864
Tvarkybos, rekonstravimo, restauravimo ir kt. darbai 5619682 6208732

 

 

Kitos veiklos  pajamos 900 Eur, t.sk. - 673 Eur ženklinimo lentų pardavimo pajamos,  

105 Eur kavos aparato nuomos pajamos ir kt. 

 

11 lentelė 

 

Finansinės ir investicinės veiklos pajamų detalizavimas

4666 1000
Banko palūkanos 0 0
Baudų ir delspinigių pajamos

(Eur)
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos 2019 m.

gruodžio 31 d.
2018 m.

gruodžio 31 d.

Iš viso: 4666 1000
Teigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka 0 0

 

  

 

III.13. Sąnaudos 

 

 Pardavimų savikainos 6138704 Eur sąnaudos, veiklos ir administracinės – 459581 Eur. 
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12 lentelė 

 

Pardavimo savikaina

Tvarkybos, rekonstravimo, restauravimo ir k. 5619682

Iš viso: 6138704

6208732

(Eur)
Sąnaudų pavadinimas 2019 m.

gruodžio 31 d.
2018 m.

gruodžio 31 d.

Bruto darbo užmokestis 325449 271665

Patalpų nuoma ir eksploatacija
Autotransporto eksploatacija, kuras 11722 8692

7795 7743
Projektavimo, specialiųjų planų rengimo, PVP 90057 19968

Kitos su darbo santykiais susijusios sąnaudos (išeitinės išmokos ir 
piniginės kompensacijos už nepanaudotas atostogas, privalomosios ligos 
pašalpos iš darbdavio lėšų ir kt.) 8555 9277

6646151
Kitos 69194 31451

Socialinio draudimo sąnaudos susijusios su darbo užmokesčiu 6250 88623

 

 

 

13 lentelė 

 

Bendrosios ir administracinės sąnaudos (Eur)

7531

Socialinio draudimo sąnaudos susijusios su darbo užmokesčiu

502386
Kitos 26828

7110

3043

Kitų išlaidų kompensavimas, draudimos išmokos

Iš viso:

2018 m.
gruodžio 31 d.

286057Bruto darbo užmokestis 395417

Sąnaudų pavadinimas 2019 m.
gruodžio 31 d.

Kitos su darbo santykiais susijusios sąnaudos (išeitinės išmokos ir 
piniginės kompensacijos už nepanaudotas atostogas, privalomosios ligos 
pašalpos iš darbdavio lėšų ir kt.) 21607

10278
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija)
Įrengimų priežiūra ir remontas

4818

459581

3635

21711

Patalpų nuoma ir eksploatacija

-10080
Nurašyta abejotina skola -12322

15964

1813

7856

7902

4365

Kompensuotos sodros išlaidos (FIXUS projektas "Kultūra" -35
Autotransporto eksploatacija, kuras

Kompensuotos darbo užmokesčio išlaidos (FIXUS projektas "Kultūra" -1983

22792

24644
-987

13530

1045

95494

Reprezentacinės, reklama

Telekomunikacinių, mobilių ryšių ir pašto paslaugos 2233

Veiklos mokesčių sąnaudos
1701
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14 lentelė 

 

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų detalizavimas (Eur)
Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 2019 m. 

gruodžio 31 d.
2018 m. 

gruodžio 31 d.

Delspinigiai 0 0
Valiutų kursų pasikeitimo neigiama įtaka 3 32

Iš viso: 3 32  
 

 

15 lentelė 

 

Su audito įmonių teikiamomis paslaugomis susijusios sąnaudos

Užtikrinimo ir kitų susijusių paslaugų 0

(Eur)
Su audito įmonių teikiamomis paslaugomis susijusios sąnaudos 2019 m. gruodžio 

31 d.
2018 m. gruodžio 

31 d.

Finansinių ataskaitų audito 2200 2100
0

Iš viso: 2200 2100

Konsultacijų mokesčių klausimais 0 0
Kitų paslaugų 0 0

  

  

III.14. Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos 

 

Ataskaitiniu laikotarpiu sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų Įmonė neturėjo. 

 

III.15. Informacija apie pirminius segmentus 

  

 Įmonė išskiria tris segmentus pagal veiklos pobūdį: 

 A - specialusis įsipareigojimas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros 

ministerijos pavestų 2019 metų programų vykdymo organizavimas (tvarkybos darbų valdytojo 

(užsakovo) funkcijos). 2019 metais Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 

Įmonei pavedė šių paveldotvarkos programų vykdymo organizavimą:  

- Paveldotvarkos programa; 
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- Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir 

kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo; 

- Šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų išsaugojimo ir 

pritaikymo piligrimų ir turizmo reikmėms; 

- Sakralinio kultūros paveldo aktualizavimo iniciatyvų vykdymo 2019 m. 

paveldotvarkos programa.  

 B – specialusis įsipareigojimas - specialiojo teritorijų planavimo dokumentų 

rengimas; 

 C – komercinė funkcija – tvarkybos, rekonstravimo, projektavimo, administravimo, 

užsakovo funkcijų vykdymo, techninės priežiūros ir kitos inžinerines paslaugos, vykdomos 

laimėjus viešojo pirkimo konkurso būdu ir laikomos komercine funkcija, nes nėra tiesiogiai 

pavesta įmonei įstatymu ar Vyriausybės nutarimu. 

16 lentelė 

 

Segmentai (Eur)

Finansiniai 
metai

Praėję 
finansiniai 

metai

Finansiniai 
metai

Praėję 
finansiniai 

metai

Finansiniai 
metai

Praėję 
finansiniai 

metai

Finansiniai 
metai

Praėję 
finansiniai 

metai

Finansiniai 
metai

Praėję 
finansiniai 

metai

PAJAMOS 273889 357950 744 80435 6335365 6735479 5566 1155 6615564 7175019
SĄNAUDOS 294387 364868 15503 129952 6288395 6653717 1037 273 6599322 7148810

16242 26209PELNAS (NUOSTOLIS) PRIEŠ AMPOKESTINIMĄ

A B C

Segmentai

KPD programų 
įgyvendinimo paslaugos 

(tvarkybos darbų 
valdytojo (užsakovo) 

funkcijos

Specialiojo teritorijų 
planavimo dokumentų 

rengimas
Komercinė funkcija

Nurodytiems 
segmentams napskirta 

dalis
Įmonės suvestinė

Pajamos, sąnaudos, rezultatas

Rodikliai

 

Pajamos paskaičiuojamos tiesiogiai, pagal išrašytas PVM sąskaitas faktūras, o sąnaudos 

paskirstomos tiesiogiai arba proporcingai pajamoms ar programų objektų skaičiui. Visi darbai 

2019 metais buvo atliekami Lietuvos Respublikoje. 

 

III.16. Finansiniai ryšiai su Įmonės vadovais 

 

 Įmonės struktūroje numatyta direktorius ir trys direktoriaus pavaduotojai, iš viso 4 

asmenys. Dirba direktorius ir vienas direktoriaus pavaduotojas, ir du darbuotojai laikinai eina 

direktoriaus pavaduotojų pareigas. Pagal Įmonės įstatus valdyba nesudaroma. Įmonės 
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direktoriaus tarnybinio atlyginimo dydį ir tarnybinio atlyginimo priedą tvirtina Įmonės savininko 

teises ir pareigas įgyvendinančioji institucija – Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros 

ministerijos. Ataskaitiniu laikotarpiu paskolų ir garantijų Įmonės vadovaujantiems darbuotojams 

nebuvo suteikta, nebuvo mokėta įmokos į pensijų fondus ar išduotas turtas. Informacija apie VĮ 

„Lietuvos paminklai“ vadovaujančių darbuotojų darbo užmokestį, vadovaujantis Teisės gauti 

informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu, skelbiama Įmonės 

interneto puslapyje www.lpaminklai.lt . 

 

 

17 lentelė 

Finansiniai ryšiai su Įmonės vadovaujančiais darbuotojais                                                                                                         

Rodikliai 2019 m. gruodžio 31 
d. 

2018 m. gruodžio 31 
d.  

A. Įmonės suteiktos beprocentės paskolos:  
 

0 0 

B. Sumokėtos įmokos į pensijų fondus:  
 

0 0 

C.  Įmonės suteiktos garantijos:  
 

0 0 

D. Vadovams perduotas turtas:  
 

0 
 

0 

Vadovaujančių darbuotojų skaičius 2 2 

   

   

III.17. Balanse neatspindėtos teisės ir įsipareigojimai 

 

  Nebalansinės sąskaitos Nr.076 ir 077 skirtos apskaityti VĮ „Lietuvos paminklai“ 

atsargoms, trumpalaikiam mažaverčiam inventoriui, perduotam naudoti Įmonės veikloje. Šiose 

nebalansinėse sąskaitose atsargos apskaitomos kiekine išraiška. 

 Nebalansinė sąskaita Nr.078 „Trečiųjų asmenų turtas“ skirta apskaityti tretiesiems 

asmenims priklausančiam ilgalaikiam bei trumpalaikiam turtui, kuris ilgalaikės nuomos, 

panaudos ar kt. panašių sutarčių pagrindu laikomas Įmonėje. Įmonė pagal 2009 m. rugsėjo 1 d. 

valstybės nekilnojamojo turto panaudos sutartį Nr.51-3 2009 m. rugsėjo mėn. gavo patalpas, 

kurias naudoja savo veikloje. 2019 metais VĮ „Lietuvos paminklai“ kaip panaudos gavėjas 

kompensavo patalpų eksploatacines išlaidos, kurios 2019 m.  svyruoja nuo 206 Eur iki 967 Eur. 

 2019 m. Įmonė iš darbuotojų pagal transporto priemonių nuomos teikiant vairavimo ir 

techninės priežiūros paslaugas, gavo automobilius, kuriuos naudoja savo veikloje. Nuomos 

mėnesio mokesčio dydis 46 Eur. Nuomos laikotarpis – 1 metai, sutartyse numatyta galimybė 
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pratęsti, bet ne ilgiau kaip nutraukus darbo santykius su nuomininku. Nuomininkas kompensavo 

transporto priemonės kuro išlaidas, susijusias su Įmonės veikla pagal pateiktą kelionės lapą ir 

Įmonės direktoriaus įsakymu nustatytas kuro normas. 

 2019 m. Įmonė nuomoja keturias administracines patalpas, kurias naudoja savo veikloje.  

 

III.18. Valstybės įmonių veiklos Skaidrumo gairių užtikrinimas 

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2010 m. liepos 14 d. nutarimu 

Nr.1052 patvirtintomis Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių 

nuostatomis,  VĮ „Lietuvos paminklai“ viešai skelbia finansinių ataskaitų informaciją interneto 

svetainėje www.lpaminklai.lt .   

 

 

 

Direktorius                                                                                                   Vydmantas Drumsta                                     
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