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VŠĮ Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas 

Dalininkams ir vadovams 

 

 

Išvada dėl finansinių ataskaitų audito 

 

 

Nuomonė  

Mes atlikome VŠĮ  Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas  (toliau – Įmonės) finansinių ataskaitų, kurias 
sudaro 2020 m. gruodžio 31 d.  Balansas  ir tą dieną pasibaigusių metų veiklos rezultatų ataskaita, 
aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą.  

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos parodo tikrą ir teisingą vaizdą  apie Įmonės 2020 m. 
gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų 
srautus pagal LR finansų ministro 2004m. lapkričio mėn. įsakymu Nr.1K-372 „Dėl pelno nesiekiančių 
ribotos civilinės atsakomybės  juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės 
sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ tvarką. 

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 Tarptautinį buhalterių profesionalų etikos kodeksą (įskaitant Tarptautinius 
nepriklausomumo reikalavimus) (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. 

Kiti dalykai 

Įmonės 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinės ataskaitos parengtos pagal Lietuvos 
respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų 
sudarymą bei  LR finansų ministro 2004m. lapkričio mėn. įsakymu Nr.1K-372 „Dėl pelno 
nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės  juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ tvarką, pagal tarptautinius audito 
standartus audituotos nebuvo. 2019 m. gruodžio 31 d. balanso likučiai buvo naudojami nustatant 2020 
m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų veiklos rezultatus. 



 

Kita informacija  

Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta VŠĮ Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas 2020m. 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  VŠĮ  Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas  direktoriaus 2020m. 
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 LR finansų 
ministro 2004m. lapkričio mėn. įsakymu Nr.1K-372 „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės 
atsakomybės  juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir 
pateikimo taisyklių patvirtinimo“ tvarką   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. 

 

UAB“Audito laikas” 

Vytauto g. 43, Marijampolė 

  Audito bendrovės įtraukimo į audito įmonių sąrašą pažymėjimo Nr.001222 

  Direktorė/auditorė   Zina Kazlauskienė 

  Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000123 

2022.05.04 



A. ILGALAIKIS TURTAS 1                     1                     
I. NEMATERIALUSIS TURTAS -                   -                   
1. Patentai, licencijos  
2. Programinė įranga -                   -                   
3.
II. MATERIALUSIS TURTAS 1                      1                      
1. Žemė
2. Pastatai ir statiniai
3. Mašinos ir įrengimai
4. Transporto priemonės
5. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 1                      1                      
6. Nebaigta statyba
7. Kitas  materialusis turtas
III. FINANSINIS TURTAS -                   -                   
1. Po vienerių metų gautinos sumos
2. Kitas finansinis turtas
B. TRUMPALAIKIS TURTAS 29387             23814             
I. 831                   -                   

1. Atsargos
2. Išankstiniai apmokėjimai 831                   
3. Nebaigtos vykdyti sutartys
II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 12278               1594                 
1. Pirkėjų įsiskolinimas
2. Kitos gautinos sumos 12278               1594                 
III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS -                   -                   
1. Trumpalaikės investicijos
2. Terminuoti indėliai
3. Kitas trumpalaikis turtas -                   
IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 16278               22220               

29388             23815             

C. NUOSAVAS KAPITALAS 21910             608                 
I. KAPITALAS
II. PERKAINOJIMO REZERVAS
III. KITI REZERVAI
IV. VEIKLOS REZULTATAS 21910               608                   
1. Ataskaitinių metų veiklos rezultatas 21302               361                   
2. Ankstesnių metų veiklos rezultatas 608                   247                   
D. FINANSAVIMAS 1949               6671               
1. Dotacija 1949                 6671                 
2. Tiksliniai įnašai
2.1. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 
2.2. Kiti tiksliniai įnašai
3. Nario mokesčiai
4. Kitas finansavimas
E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 5529               16536             
I. ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 2101                 4777                 
1. Finansinės skolos 2101                 4777                 
2. Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
II. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 3428                 11759               
1. Ilgalaikių skolų  einamųjų metų dalis
2. Finansinės skolos
3. Skolos tiekėjams 100                   11759               
4. Gauti išankstiniai apmokėjimai
5. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 1495                 
6. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 1833                 

              29388               23815 

-                      

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

VšĮ "Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas"
(ūkio subjekto pavadinimas)

302822289, žirmūnų g. 58-59, Vilnius
(kodas, buveinės adresas)

 Ataskaitinis 
laikotarpis 

BALANSAS

2020 12 31  Nr. 2
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO  31 D.  DUOMENIS

__DIREKTORIUS                      _____                    ______________           __Nerijus Zableckis__

(Eurais)

TURTAS

Kitas nematerialusis turtas

TURTAS, IŠ VISO

NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR 
ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)                                            (parašas)                                     (vardas ir pavardė)      

______"Saurelija", MB direktorius____                    ______________           __Saulius Jonauskas__

pareigų pavadinimas) 

Pastabų 
Nr.

 Ataskaitinis 
laikotarpis 

 Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

Pastabų 
Nr.

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS 
VYKDYTI SUTARTYS

 Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 



            

Eil. 
Nr. Straipsniai Pastabų 

Nr.
Ataskaitinis 
laikotarpis

 Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

I. PAJAMOS 46086           32299           
1. Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes 31641           32299           
2. Finansavimo pajamos 14445           -                  
2.1. Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos 
2.2. Kitos finansavimo pajamos 14445           
3. Kitos pajamos
II. SĄNAUDOS 24784           31938           
1. Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina 3203             8939            
2. Kitos sąnaudos 220               441              
3. Veiklos sąnaudos 21361           22558           
3.1. Pardavimo
3.2. Darbuotojų išlaikymo 12017           936              
3.3. Nusidėvėjimo (amortizacijos) 15217           
3.4. Patalpų išlaikymo
3.5. Ryšių
3.6. Transporto išlaikymo 1526             186              
3.7. Turto vertės sumažėjimo
3.8. Kitos veiklos 7818             6219            
3.9. Suteiktos labdaros, paramos
3.10. Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo
III. VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ 21302           361              
IV. PELNO MOKESTIS
V. GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS 21302         361            

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

______"Saurelija", MB direktorius____                    ______________           __Saulius Jonauskas__

pareigų pavadinimas) 

__DIREKTORIUS                      _____                    ______________           __Nerijus Zableckis__
(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)                                            (parašas)                                     (vardas ir pavardė)      

PAGAL 2020 M. GRUODŽIO  31  D. DUOMENIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2020-12-31 Nr. 1

(Eurais)

VšĮ "Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas"

302822289, žirmūnų g. 58-59, Vilnius

(ūkio subjekto pavadinimas)

(kodas, buveinės adresas)



VŠĮ Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas 
į.k. 302822289, Žirmūnų g.58-59, Vilnius 

 

Aiškinamasis raštas prie 2020 m. balanso 

 
I. Bendroji dalis 

Pavadinimas, kodas, buveinės adresas : VŠĮ Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas į.k. 302822289, Žirmūnų g.58-59, Vilnius. 

Įregistravimo data: 2012 07 16. 

Duomenys kaupiami ir saugomi: VĮ Registrų centras, Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius. 

Teisinė forma : Viešoji įstaiga, pelno nesiekiantis juridinis asmuo. 

Trumpas įmonės veiklos apibūdinimas: Verslo įmonių, organizacijų bei valdžios institucijų konsultavimas, visuomenės 

švietimas, projektų rengimas ir įgyvendinimas, aplinkos būklės, poveikio aplinkai ir jai padarytos žalos vertinimas, galimybių 

studijų, strategijų ir veiklos programų rengimas ir jų vertinimas, teisės aktų ir kitų normatyvinių dokumentų rengimas. 

VŠĮ Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondo vidutinis darbuotojų skaičius 2019 m. - 1,  2020 m. - 2. Darbuotojų skaičius 2020 metų 

pabaigoje - 5. 

 
II. Apskaitos politika 

VŠĮ Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondo finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis LR finansų ministro 2004-11-22 

įsakymu Nr. 1K-372 "Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir 

finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo". 

Finansiniai VŠĮ Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondo metai sutampa su kalendoriniais metais. 

Nematerialusis turtas 

Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, finansinėje atskaitomybėje parodomas įsigijimo savikaina, 

atėmus sukauptą amortizaciją ir jo vertės sumažėjimą ir pridėjus vertės sumažėjimo atstatymą. Amortizacija skaičiuojama pagal 

tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą. 

Ilgalaikis materialusis turtas 

VŠĮ Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondo ilgalaikis materialusis turtas įsigijus ar pasigaminus registruojamas apskaitoje įsigijimo 

(pasigaminimo) savikaina. Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą. Nusidėvėjimas 

pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai turtas pradėtas eksploatuoti. Nusidėvėjimo suma pripažįstama sąnaudomis 

kiekvieną ataskaitinį laikotarpį, išskyrus atvejus, kai nusidėvėjimo sąnaudos įtraukiamas į kito turto pasigaminimo savikainą. 

Kai VŠĮ Pelkių atkūrimo ir apsaugos fonde apskaitomas ilgalaikis materialusis turtas nebeatitinka turto priskyrimo ilgalaikiam 

materialiajam turtui požymių, arba jis yra perleidžiamas, šis turtas nurašomas. Ilgalaikio materialaus turto nurašymo rezultatas 

pripažįstamas ataskaitinio laikotarpio pelnu arba nuostoliu. 

Atsargos 

VŠĮ Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondo apskaitoje, atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansinę atskaitomybę 

- įsigijimo (pasigaminimo) savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra mažesnė. Taikomas 

atsargų sunaudojimo būdas FIFO.  

Nuosavas kapitalas 

Nuosavą kapitalą gali sudaryti: dalininkų kapitalas, pelnas (nuostolis) ir rezervai iš pelno. Dalininkų kapitalo dydis yra lygus 

visų dalininkų įnašų sumai. Įstatinio kapitalo sąskaitoje registruojama įnašų vertė. 

Kiti rezervai 

Kiti rezervai sudaromi tik įstatų nustatyta tvarka. Dalininkams priėmus sprendimą panaikinti ar mažinti kitus rezervus, 

apskaitoje registruojamas rezervo sumažėjimas, ta pačia suma didinant nepaskirstytąjį pelną.  

Pelno paskirstymas 

Pelno paskirstymas VŠĮ Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondo apskaitoje registruojamas tada, kai dalininkai priima sprendimą 

pelną paskirstyti, neatsižvelgiant į tai, kada jis buvo uždirbtas. Pelno paskirstymu laikoma tik rezervų formavimas. Paramos, 

labdaros teikimas, pagal pripažįstamas ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudomis. 

Įsipareigojimai 

Įsipareigojimai pripažįstami VŠĮ Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondo apskaitoje ir atvaizduojami balanse, kai įmonė įgyja 

prievoles, kurios turės būti įvykdytos. Įsipareigojimai įvertinami savikaina. Palūkanos, pelnas ar nuostoliai susiję su 

įsipareigojimais, pripažįstami ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis ar pajamomis. 

Pajamos 

Pajamos VŠĮ Pelkių atkūrimo ir apsaugos fonde pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos 

tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. 

Sąnaudos 

Sąnaudos VŠĮ Pelkių atkūrimo ir apsaugos fonde pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo 

ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. 

Paslaugų teikimo sąnaudos VŠĮ Pelkių atkūrimo ir apsaugos fonde pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos 

finansinėje atskaitomybėje tą patį ataskaitinį laikotarpį, kurį buvo pripažintos pajamos už suteiktas paslaugas. Tais atvejais, kai 

per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su uždirbtomis konkrečiomis pajamomis ir ateinančiais 



ataskaitiniais laikotarpiais jos neduos pajamų, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį ataskaitinį laikotarpį, kada buvo 

patirtos. Ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudoms priskiriama per laikotarpį suteikta parama, labdara, taip pat per ataskaitinį 

laikotarpį patirtos išlaidos, susijusios su įprastine įmonės veikla, vykdoma neatsižvelgiant į pardavimų apimtį, išskyrus 

finansinę, investicinę ir kitą veiklą. 

 

III. Aiškinamojo rašto pastabos 

 

Ilgalaikis turtas  

VŠĮ Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas nematerialaus ilgalaikio turto neturi.   

Materialaus ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų 2020 m. nėra. 

Transporto priemonės - 2020 m. pabaigoje jo įsigijimo vertė - 24900 eur, sukauptas nusidėvėjimas - 24899,80 eur, likutinė 

vertė - 0,20 eur. 

Kitas ilgalaikis turtas - 2020 m. pabaigoje jo įsigijimo vertė - 607,91 eur, sukauptas nusidėvėjimas - 607,62 eur, likutinė vertė 

- 0,29 eur. 

Per 2020 m. ilgalaikio turto neįsigyta, neparduota, nenurašyta. 

 

Pajamos, sąnaudos, finansavimas 

2020 metais VŠĮ Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas vykdydamas komercinę veiklą uždirbo 31641,25 eur pajamų. 

2020 m. vykdant  Interreg V-A Latvija-Lietuva 2014–2020 m. programos projektą gautas 14444,25 eur finansavimo pajamos.   

74,43 eur gauta per VMI anoniminės paramos atskaitomo nuo rėmėjų gyventojų pajamų mokesčio. 

Per 2020 metus VŠĮ Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas patyrė 24783,56 Eur sąnaudų. Veiklos pelnas 21301,69 eur paliktas 

ateinančių laikotarpių veiklai finansuoti. Nepanaudoto pelno likutis 2020 m. pabaigoje 21909,73 eur.  

Finansavimo lėšų likutis 2020 metų pabaigoje yra 1948,84 Eur. 

 

Sumokėti avansai, kitos gautinos sumos 

Išankstiniai apmokėjimai - 830,64 eur MarkIT Baltija UAB, sumokėtas išankstinis užsakymas. 

Gautinos sumos - 12277,61 eur gautina ES finansuojama suma vykdant  Interreg V-A Latvija-Lietuva 2014–2020 m. programos 

projektą. 

 

 

 

 

 

Direktorius      Nerijus Zableckis 

 

 

 

                             Apskaitą tvarkantis asmuo 

                             "Saurelija", MB direktorius    Saulius Jonauskas  
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KĄ NUVEIKĖME  

• Dalininkų sprendimu pakeitėme pavadinimą - iš VšĮ FPP 

Consulting (Fauna, Peatlands, Projects) į VšĮ Pelkių atkūrimo ir 

apsaugos fondas. Toks pavadinimas labiau suprantamas ir 

atitinka įstaigos veiklą, kadangi nuspręsta daugiau dėmesio skirti 

klimato kaitos švelninimo klausimais atkuriant pelkes.   

• Pradėjome įgyvendinti projektą Išsaugok praeitį ateičiai  

“Vandens telkinių Latvijoje ir Lietuvoje ekologinių sąlygų 

pagerinimas”.  

• Pradėjome anglies kreditų sertifikavimo sistemos diegimo 

Lietuvoje dialogą su suinteresuotomis šalimis, pagal Vokietijoje 

veikiantį MoorFutures sertifikato pavyzdį.  

• Pradėjome pelkininkystės ir išeksploatuoto durpyno atkūrimą 

Ežerėlio durpyne.  

• Parengėme 4 projektų paraiškas: 2 iš jų Europos Sąjungai skirtų 

finansuoti 2 – kitiems šaltiniams.  

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Projektas Išsaugok praeitį ateičiai  “Vandens telkinių Latvijoje ir 

Lietuvoje ekologinių sąlygų pagerinimas” (LLI-476 Save Past for 

the Future).  

Projekto tikslas – padidinti organizacijų, dalyvaujančių istorinių parkų 

atkūrimo ir jų priežiūros veiklose, pajėgumus Šiaurės Rytų Lietuvos ir 

Latgalos regionuose pasitelkiant modernias ir plačiai apimančias 

teritorijų tvarkymo nuostatas, apjungiančias istorines, gamtos ir 

biologinės įvairovės bei kaimiškojo kraštovaizdžio vertybes ir 

aspektus. 

2020 m. buvo atlikta biologinės įvairovės, želdinių bei pavienių 

medžių inventorizavimas Antalieptės vienuolyno ir Kamariškių dvaro 

parkuose bei Zarasų miesto didžiojoje saloje, nustatytas medžių 

senolių bei medžių, vertingų biologinės įvairovės požiūriu tvarkymo 

poreikis, paruoštos medžių tvarkymo pirkimo sąlygos.   

 



 

 

 
 
 
 

 

Covid pandemija turėjo neigiamos įtakos įstaigos planuotai veikla, nes 2020 m. 

pavasarį dėl paskelbto karantino buvo sudėtinga organizuoti susitikimus ir 

renginius, vykdyti suplanuotas talkas. Ypač tai paveikė tarptautinius projektus ir 

juose suplanuotas veiklas ir pan. Tačiau pamažu pereinant prie online susitikimų, 

2020 m. pabaigoje įstaiga galėjo dirbti pilnu pajėgumu. 

Pelkių atkūrimo praktika bei pelkių atkūrimo poveikis švelninant klimato kaitą 

aktyviai buvo komunikuojama LR žemės ūkio ir LR aplinkos ministerijai siekiant 

plėsti nusausintų pelkių atkūrimą.  

Tęsiamas bendradarbiavimas su UAB Klasmann-Deilmann: Ežerėlis durpyne 

viename įrengta hidrologinio stebėjimo sistema, o išeksploatuotame sklype 

pradėti pelkininkystės bandymai: 0,5 ha plote įkurdinti pelkinių augalų 

pradmenys. 

Pelkininkystės terminas išverstas į lietuvių kalbą ir aprobuotas valstybinės 

lietuvių kalbos komisijos.  

Sukurtas naujas įstaigos tinklapis www.pelkiufondas.lt  

Įstaigos dalininkai aktyviai dalyvavo ir kituose pelkių atkūrimo projektuose. Iš 

viso galime didžiuotis įdėję pastangas atkuriant apie 2000 ha šalies pelkių, 

matuojant šių projektų poveikį šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijoms.  

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visuotinis dalininkų susirinkimas, vykęs 2021 04 30, pritarė metinei veiklos 
ataskaitai.   

http://www.pelkiufondas.lt/


 

 

 

NETEKTYS  

2020 m. rudenį netekome vieno iš įstaigos dalininkų, šviesaus 

atminimo dr. Romo Pakalnio.  
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Pajamų pagal šaltinius 
pasiskirstymas

Konsultacijos

ES finansavimas

parama

PAJAMŲ  

ŠALTINIAI  

• Pagrindines pajamas 2020 m.  sudarė konsultacijų 

apmokėjimas, bei projektinės pajamos.  

• Įstaigos dalininkai metų pradžioje buvo Nerijus Zableckis, 

Romas Pakalnis, Jūratė Sendžikaitė, Žydrūnas 

Sinkevičius.  2020 metų pabaigoje dalininkai nekito.  

• Dalininkų įnašai sudarė: po 1 eurą.  

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  

MŪSŲ  

PARTNERIAI 
   



 

  

VšĮ „Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas“ 
Žirmūnų g. 58-59, LT-09100 Vilnius, 

tel. (8 656) 20426, el. p. info@pelkiufondas.lt , 
www.pelkiufondas.lt  

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų 
registre, įmonės kodas 302822289 

 

mailto:info@pelkiufondas.lt
http://www.pelkiufondas.lt/
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