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PRŪDIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ 2011 METŲ 9 MĖNESIŲ FINANSINIŲ 
ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
 

I. BENDROJI DALIS 
 
 

1. Bendra informacija 
 

 Prūdiškių socialinės globos namai yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos. 
 Prūdiškių globos namai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos 
Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos 
socialinių paslaugų įstatymu (Žin., 2006, Nr.17-589), kitais Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos 
socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir nuostatais. 

Prūdiškių socialinės globos namai yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą 
banke ir antspaudą su Lietuvos Respublikos valstybės herbu bei savo pavadinimu. 
Prūdiškių socialinės globos namai įregistruoti Juridinių asmenų registre 1998 m. 
balandžio 2 d., kodas 190795841. Prūdiškių socialinės globos namų buveinės adresas- 
Prūdiškių g.14, Prūdiškių km., Valčiūnų paštas, LT-13223 Vilniaus rajonas. 

Prūdiškių socialinės globos namų savininkė yra valstybė. Globos namų savininko 
teises ir pareigas įgyvendina Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 

Prūdiškių socialinės globos namų finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir 
baigiasi gruodžio 31 d. 

 
2. Veikla 

 
Prūdiškių socialinės globos namai teikia ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą 

suaugusiems asmenims su negalia, dėl kurios jie negali gyventi savarankiškai, naudotis 
kitomis bendruomenės paslaugomis ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. 
Globos namuose apgyvendinami asmenys, kuriems dėl proto negalios ar psichinių 
sutrikimų nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis, specialusis nuolatinės slaugos ar 
nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis arba nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų 
poreikių lygis. 

Prūdiškių socialinės globos namų veiklos tikslai ir funkcijos aiškiai išreikšti 
nuostatuose. 

Prūdiškių socialinės globos namų veiklos tikslus siekiama įgyvendinti per 
programą: 

• Socialinių paslaugų plėtra globos ir kitose įstaigose (kodas 02.007). 
Informacija apie finansavimo sumų detalizavimą pateikiama pagal 20-ojo VSAFAS 

„Finansavimo sumos“ 4 priede pateiktą formą (pridedama). 
Nuo 2010 m. sausio 1 d. Prūdiškių socialinės globos namai apskaitą tvarko 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Viešojo 
sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS). 
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3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus 
 

 Prūdiškių socialinės globos namai neturi kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų 
subjektų.  

Informacija apie kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus ir kitus subjektus 
pateikiama pagal 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 1 priede 
pateiktą formą (pridedama). 
 

4. Informacija apie svarbias sąlygas ir aplinkybes 
 

Informacijos apie svarbias sąlygas ir aplinkybes, kuriomis veikia Prūdiškių 
socialinės globos namai ir kurios gali paveikti tolesnę Prūdiškių socialinės globos namų 
veiklą nėra. 

 
 

II. PASTABOS 
 

 1 pastaba  Nuo 2011 m. sausio 1 d. iki rugsėjo 30 d. Prūdiškių socialinės globos 
namai neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių neturi.  

2 pastaba Per ataskaitinį laikotarpį sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo. 
 3 pastaba Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio 
dienos nebuvo. 
 4 pastaba Finansavimo sumų detalizavimas. 
  
 
 
 
 
 
  
  
Direktorius         Bronislavas Juozėnas 


