
 

 
 

 

LIETUVOS SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ ASOCIACIJOS 

 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

1. LSDA nariai  

 2019 metais LSDA buvo 9 narių ir du juridiniai vienetai – LSDA Vilniaus skyrius bei 

Klaipėdos krašto socialinių darbuotojų asociacija. Asociacija veiką skyrių principu.  

LSDA skyriai:                   

Alytaus skyrius  

Biržų skyrius 

Joniškio skyrius 

Klaipėdos krašto socialinių 

darbuotojų asociacija – 

JUDIRINIS VIENETAS 

Kėdainių skyrius 
Marijampolės skyrius 

Mažeikių skyrius 

Raseinių skyrius 

Rokiškio skyrius 

Šiaulių raj. Skyrius 

Prienu skyrius 

Skuodo skyrius 

Utenos kolegijos skyrius  

Vilniaus skyrius JURIDINIS 

VIENETAS  

Visagino skyrius 

Zarasų skyrius  

 

2. LSDA veikla  

2019 įvyko 4 LSDA tarybos posėdžiai.  

Išsiųsta 27 raštai ir kreipimaisi į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, Sveikatos apsaugos 

ministeriją, Vaikų teisių apsaugos tarnyba, Lietuvos savivaldybes ir kitas institucijas. 

2019 m. gegužės 10 d.  Mildos g. 7, Druskininkai įvyko LSDA tarybos narių ir LSDA skyrių atstovų 

susitikimas, kurio metu buvo kuriamos LSDA veiklos gairės. Susitikimo dalyviams iš LSDA lėšų 

buvo apmokėtos transporto ir nakvynės išlaidos.   

2019 m. rugsėjo 26 mėn. įvyko Kudirkos aikštėje Vilniuje LSDA surengė visuotinę šalies socialinių 

darbuotojų protesto akciją  „KIEK GALIME GINTIS RANKINĖMIS?“ , kurioje dalyvavo apie 200 

socialinių darbuotojų.   

 



2019 m. rugsėjo 26 mėn. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos salėje įvyko LSDA narių 

suvažiavimas. Suvažiavimo metu delegatai išklausė Pranešimą "Kaip pasigaminti sidabrinę 

kulką? Psichologinio atsparumo ugdymas pasitelkiant Dėmesingo įsisąmoninimo 

(mindfulness) principus ir praktikas". Pranešėja Egidija Talalienė, psichologė psichoterapeutė, 

Mindfulness mokytoja, VšĮ Atsakingo verslo ir mentorystės instituto direktorė (pranešėjai pagal 

pateiktą sąskaitą apmokėta iš LSDA lėšų).  

Suvažiavimo metu buvo patvirtinta LSDA 2019 – 2023 m. veiklos gairės.  

1. Siekti socialinio darbo profesijos prestižo augimo visuomenėje. 

2. Dalyvauti socialinės politikos formavimo procese. 

3. Skatinti socialinių darbuotojų ir kitų specialistų aktyvų bendradarbiavimą siekiant socialinių 

problemų sprendimo. 

4. Kartu su akademine bendruomene kurti socialinio darbo žinias ir jas taikyti praktikoje. 

5. Skatinti tarptautinį bendradarbiavimą.  

6. Skatinti pasikeitimą žiniomis, metodinės pagalbos sklaidą tarp įstaigų.  

7. Atstovauti socialinio darbo praktikus politikos lauke bei žiniasklaidoje. 

8. Formuoti socialinio darbo profesijos ir socialinio darbuotojo kaip profesionalo įvaizdį 

visuomenėje.  

 

Iš LSDA lėšų buvo apmokėtos suvažiavimo dalyvių maitinimo išlaidos.  

 

Pagal LSDA pagal Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijoje patvirtintą programą 

„Draugiškos aplinkos kūrimas vyresnio amžiaus žmonėms teikiant socialines paslaugas” buvo 

įvykdyti mokymai socialinių darbuotojų padėjėjams. Sudaryta sutartis su mokymų programos atlikėja 

Migle Maniušyte.    

 

 

LSDA prezidentė     Jūratė Tamašauskienė 

 
 

 

 



Forma patvirtinta
Valstybės įmonės Registrų centro
generalinio direktoriaus
2019 m. gruodžio 23 d.
įsakymu Nr. VE-650 (1.3 E)

METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ TEIKIMAS

Juridinio asmens pavadinimas Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija

Juridinio asmens kodas 191615997

Juridinio asmens teisinė forma Asociacija

Juridinio asmens teisinis statusas Teisinis statusas neįregistruotas

Juridinio asmens buveinė (adresas) Vilnius, Lakštingalų g. 7

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Rinkinio kodas 000611504003                    Rinkinio Nr. FS0323

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31

Juridinio asmens veiklos kategorija LPF, VŠĮ, ASOCIACIJOS (METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINYS)

Sudarymo data 2020-04-29

Patvirtinimo data 2020-04-30

Veiklos rūšys:

9412 Profesinių narystės organizacijų veikla

-

-

Tikslumas 1 (vienetais)

Valiuta EUR

Prie šio rinkinio pridedama:

Aiškinamojo rašto lapų skaičius 3

Metinio pranešimo arba veiklos ataskaitos lapų skaičius 2

Auditoriaus išvados lapų skaičius -

Patvirtintų  finansinių ataskaitų lapų skaičius -

Finansines ataskaitas pasirašančio vadovo duomenys:

Asmens kodas (neatskleidžiamas) ***********

Užsienio valstybės kodas -

Užsienio piliečio asmens kodas (neatskleidžiamas) -

Vardas Jūratė

Pavardė Tamašauskienė

Pareigų pavadinimas Prezidentė



FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Juridinio asmens pavadinimas Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija

Juridinio asmens kodas 191615997

Juridinio asmens teisinė forma Asociacija

Juridinio asmens teisinis statusas Teisinis statusas neįregistruotas

Juridinio asmens buveinė (adresas) Vilnius, Lakštingalų g. 7

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Rinkinio kodas 000611504003                    Rinkinio Nr. FS0323

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31

Sudarymo data 2020-04-29          Nr.

Informacija pateikiama 1 (vienetais)

Eil.
Nr. TURTAS Pastabos Nr. Ataskaitinis

laikotarpis
Praėjęs

ataskaitinis
laikotarpis

1. A. ILGALAIKIS TURTAS (2+3+4+5) 0 0

2. I. NEMATERIALUSIS TURTAS

3. II. MATERIALUSIS TURTAS

4. III. FINANSINIS TURTAS

5. IV. KITAS ILGALAIKIS TURTAS

6. B. TRUMPALAIKIS TURTAS (7+8+9+10) 5537 1732

7. I. ATSARGOS

8. II. PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS

9. III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS

10. IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 5537 1732

11.  TURTAS, IŠ VISO (1+6) 5537 1732

12. C. NUOSAVAS KAPITALAS (13+14+15+16) 0 0

13. I. DALININKŲ KAPITALAS 0 0

14. II. REZERVAI 0 0

15. III. NELIEČIAMASIS KAPITALAS 0 0

16. IV. SUKAUPTAS VEIKLOS REZULTATAS 0 0

17. D. FINANSAVIMO SUMOS 5537 1732

18. E. MOKĖTINOS SUMOS IR
ĮSIPAREIGOJIMAI (19+20) 0 0

19. I. ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

20. II. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

21.  NUOSAVAS KAPITALAS,
FINANSAVIMO SUMOS IR
ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO

(12+17+18) 5537 1732

Prezidentė Jūratė Tamašauskienė
(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

2-3



VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Juridinio asmens pavadinimas Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija

Juridinio asmens kodas 191615997

Juridinio asmens teisinė forma Asociacija

Juridinio asmens teisinis statusas Teisinis statusas neįregistruotas

Juridinio asmens buveinė (adresas) Vilnius, Lakštingalų g. 7

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Rinkinio kodas 000611504003                    Rinkinio Nr. FS0323

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31

Sudarymo data 2020-04-29          Nr.

Informacija pateikiama 1 (vienetais)

Eil.
Nr. STRAIPSNIAI Pastabos Nr. Ataskaitinis

laikotarpis
Praėjęs

ataskaitinis
laikotarpis

1. I. PAJAMOS (2+3+4) 4733 3555

2. 1. PARDAVIMO PAJAMOS 3710 62

3. 2. FINANSAVIMO PAJAMOS 1023 3493

4. 3. KITOS PAJAMOS

5. II. SĄNAUDOS (6+7+8) 4733 3555

6. 1. PREKIŲ, SUTEIKTŲ PASLAUGŲ SAVIKAINA IR KITOS PARDAVIMO
SĄNAUDOS 3154 0

7. 2. VEIKLOS SĄNAUDOS 1579 3555

8. 3. KITOS SĄNAUDOS

9. III. VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ
APMOKESTINIMĄ (1-5) 0 0

10. IV. PELNO MOKESTIS

11. V. GRYNASIS VEIKLOS
REZULTATAS (9-10) 0 0

Prezidentė Jūratė Tamašauskienė
(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

3-3



 

 

 

 

 

LIETUVOS SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ ASOCIACIJA 

 

Kodas 191615997, Lakštingalų g. 7, LT-10103, Vilnius, tel. +370 61607455, el. p. dcsviesa@dcsviesa.lt, 

sąskaita LT 1070440 60001201263, AB SEB bankas, b. k. 70440 

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Prie 2019 metų balanso 

2020-04-30 

 

I. BENDROJI DALIS 

Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija (toliau – asociacija) įregistruota. 1993-12-07,  teisinė 

forma – asociacija. Asociacija nėra PVM mokėtoja.  

Asociacijos veiklos tikslas – vienyti socialinius darbuotojus bendrai profesinei veiklai, koordinuoti 

asociacijos narių veiklą, atstovauti ir ginti jų teisėtus interesus, Aktyviai dalyvauti socialinio darbo 

profesijos ir socialinės politikos formavime.  

2018  metų gruodžio 31 d. asociacija turėjo 991 narius (iš jų juridiniai asmenys: Lietuvos socialinių 

darbuotojų asociacijos Vilniaus skyrius į.k 1224462297 ir Klaipėdos krašto socialinių darbuotojų 

asociacija. i/k 193427830). 2019 metų gruodžio 31 dieną asociacija turėjo 991 narius (iš jų 

juridiniai asmenys: Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos Vilniaus skyrius į.k 1224462297 ir 

Klaipėdos krašto socialinių darbuotojų asociacija. i/k 193427830). Metų pradžioje ir metų 

pabaigoje samdomų darbuotojų asociacijoje nebuvo.  

 

II. APSKAITOS POLITIKA  

Apskaita asociacijoje tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiais 

privalomais bendraisiais apskaitos principais: įmonės veiklos tęstinumo, periodiškumo. 

Pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio svarbos. 

Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.  

Asociacijos apskaita tvarkoma vadovaujantis šiais teisė aktais: 

1. Lietuvos respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymu. 

2. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372 patvirtintomis 

„ Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir 

finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklėmis 

Asociacijos finansavimo būdai yra: dotacijos, tiksliniai įnašais ir kitas finansavimas (parama, 2 

procentai gyventojų pajamų mokesčio, projektinės lėšos).  

Dotacijos apskaita tvarkoma kaupimo principu. Dotacija pripažįstama panaudota, kai 

neatlygintinai gautas ir įsigytas iš tikslinio finansavimo lėšų turtas nudėvimas. Balanse rodoma 

nepanaudotos dotacijos dalis.  

Dotacija įtraukiama į apskaitą gavus neatlygintinai ilgalaikio turto arba įsigijus jo iš programai 

skirtų pinigų.  

Dotacija pripažįstama ir rodoma balanse kai ji atitinka šiuos požymius: 

1. gauto turto naudojimo tikslas atitinka asociacijos įstatuose nustatytus tikslus. 



2. asociacija neatlygintinai gauna ilgalaikio turto arba įsigyja jo iš programai (paramai) skirtų pinigų.  

Dotacijos apskaita tvarkoma kaupimo principu. Dotacija pripažįstama panaudota, kai 

neatlygintinai gautas ir įsigytas iš tikslinio finansavimo lėšų turtas nudėvimas. Balanse rodoma 

nepanaudotos dotacijos dalis. 

Tiksliniams įnašams priskiriama iš valstybės ar savivaldybės biudžetų, Europos sąjungos, 

Lietuvos ir užsienio paramos fondų, juridinių ir fizinių asmenų teikiama parama griežtai 

apibrėžtiems tikslams įgyvendinti. Tiksliniai įnašai pripažįstami ir rodomi apskaitoje, jeigu jie 

atitinka šiuos reikalavimus: 

1. įnašų gavėjai pagal įstatuose numatytą veiklos pobūdį atitinka teikiamas paramos sąlygas; 

2. yra dokumentais patvirtintų sprendimų ir kitų įrodymų, kad įnašai bus gauti.  

Jeigu tiksliniai įnašai neatitinka pripažinimo kriterijų, apskaitoje registruojami po faktinio 

gavimo kaip gauti tiksliniai įnašai.  

Tiksliniai įnašai pripažįstami panaudotais tiek, kiek patirtų sąnaudų pripažinta 

kompensuotomis. Panaudojus tikslinių įnašų lėšas ilgalaikiam turtui, keičiasi tik finansavimo 

straipsnis: didėja dotacija, mažėja tikslinis finansavimas.  

Parama, gauta nurodžius arba nenurodžius jos tikslo, pripažįstama panaudota irgi tokia pat 

tvarka kaip ir tiksliniai įnašai.  

Vadovaujantis kaupimo principu, pajamos asociacijos apskaitoje pripažįstamos ir 

registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis laikoma tik 

ūkio subjekto ekonominės naudos  panaudojimas. 2019 metais asociacija uždirbo 3710,00 Eur 

pajamų už suteitus mokymus. 

Sąnaudos patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, registruojamos apskaitoje ir 

rodomos finansinėje atskaitomybėje pagal kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus. 

2019 metais suteiktų paslaugų už mokymus savikaina sudarė 3153,50 Eur.  

Per ataskaitinį laikotarpį asociacijos padarytos išlaidos nedelsiant pripažįstamos to ataskaitinio 

laikotarpio sąnaudomis, jeigu jų neįmanoma susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir 

nenumatoma, kad per būsimuosius ataskaitinius laikotarpius iš šių išlaidų bus galima gauti pajamų. 

2019 metais asociacijos veiklos sąnaudos sudarė 1579 Eur. 

  

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

1. 2019 metų pradžioje asociacijos kasoje buvo 0,00 eur, banko sąskaitoje - iš viso 5537,28 Eur.  

2. Informacija apie gautą paramą: 

 

 

  Gautos paramos teikėjas Gautos paramos dalykas 

Eilės  

Pavadinimas 

Kodas, 

buveinė 

(adresas) 

Pinigais 

Turtu, 

išskyrus 

pinigus 

Paslaugomis 
Turto 

panauda 

Savanorių darbu** 

Nr. Eur Valandos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1. 
Lietuvos Respublikos 

juridiniai asmenys 
  

                -                        -                        -                    -                     -      

 

1.1. ......                

1.2. ......                



2.  
Užsienio valstybių 

juridiniai asmenys 
  

                -                        -                        -                    -                     -      

 

2.1. ......                

2.2. ......                

3. 
Fiziniai asmenys* ir 

anonimai 
X              

4.  

Gyventojai, skyrę 

gyventojų pajamų 

mokesčio dalį 

X 194,87 X X X X    

5. Iš viso X 194,87                     -                        -                    -                     -      
 

* Fizinių asmenų duomenys neatskleidžiami. 
      

 

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

 

3.  Informacijos apie gautos paramos pasikeitimą, įskaitant jos panaudojimą, per ataskaitinį 

laikotarpį: 

 

Eilės 

Nr. 
Paramos dalykas 

      
Panaudota per ataskaitinį 

laikotarpį 
  

Likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pradžioje 

Gauta per 

ataskaitinį 

laikotarpį 

Pergrupavimas* Iš viso 

Iš jų 

saviems 

tikslams 

Likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigoje 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Pinigai (2 proc. 

GPM) 
0 194,87  194,87  0 

2. 
Turtas, išskyrus 

pinigus 
      

3. 

Parama, panaudota  

X X  X X X neliečiamajam 

kapitalui formuoti  

4. Iš viso  194,87  194,87  0 

        

 

 

4. Informacija apie tikslinio finansavimo sumų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį:   

 

 

Eilės 

Nr. 

Tikslinio finansavimo sumų 

šaltinis 

Likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pradžioje 

Gauta per 

ataskaitinį 

laikotarpį 

Panaudota per 

ataskaitinį 

laikotarpį 

Gautinų 

sumų 

pasikeitimas 

Likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigoje 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Valstybės biudžetas           

2. Savivaldybių biudžetai           

3. Kiti šaltiniai (nario mokesčiai) 1732 4633 828  5537 

4. Iš viso 1732 4633 828 - 5537 

 

 

Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos prezidentė      Jūratė Tamašauskienė 


