
 1 

LABDAROS IR PARAMOS FONDAS „GYVENIMO VARTAI“ 

Įm.kodas 3000072829, 

Kapsų g. 11, Kaunas 

 

 

 

 

METINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS 

      2019 METŲ GRUODŽIO 31 DIENOS 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

2021  m. gegužės 04 d. 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Įregistravimo data 

LPF „Gyvenimo vartai“ įregistruota 2004 03 03 d.  

 

2. Finansiniai metai 

Finansiniai metai prasideda sausio 01 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. 

 

3. Darbuotojų skaičius 

Vidutinis darbuotojų skaičius 2020 metais – 4. 2019 metų gruodžio 31 dieną dirbo 

penki darbuotojai. 

Organizacija įgyvendina įstatuose numatytas veiklas, padeda priklausomybės ligomis 

sergantiems asmenims atsisakyti psichotropinių medžiagų vartojimo ir po reabilitacijos kurso 

baigimo padeda asmenims grįžti atgal į visuomenę, darbo rinką.  

 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

1. Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengta finansinė atskaitomybė 

Tvarkydami apskaitą ir rengdama finansinę atskaitomybę, vadovaujamasi bendraisiais 

apskaitos principais, nustatytais Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės 

įstatyme. Taip pat teisės aktais, reglamentuojančiais jos veiklą, pelno nesiekiančių ribotos 

civilinės atsakomybės juridinių asmenų pavyzdiniu sąskaitų planu ir rekomenduojamais jo 

paaiškinimais bei kitais teisės aktais, susijusiais su buhalterinės apskaitos tvarkymu.  

 

2. Apskaitos politika: 

2.1. Ilgalaikis materialus turtas 

Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kurį fondas valdo ir kontroliuoja, iš 

kurio tikisi gauti ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais, kuris bus naudojamas ilgiau 

nei vienerius metus, kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikainą galima patikimai nustatyti ir 

kurio vertė didesnė už įmonėje nustatytą minimalią tos grupės turto vertę.  

Ilgalaikiu turtu laikomas turtas, kurio vertė yra didesnė nei 500 Eur. Ilgalaikis 

materialus turtas įkainojamas įsigijimo savikaina, o balanse parodomas  - įsigijimo savikaina, 

atėmus sukauptą nusidėvėjimą. 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. 

Likvidacinė vertė 1 Eur. 

 



 2 

2.2. Atsargos 

Atsargos, tai įmonės įsigytas trumpalaikis turtas. 

Atsargos sunaudojimas registruojamas nuolat, tuo laikotarpiu kada yra sunaudojamos, 

taikant FIFO būdą.  Visos atsargos yra nurašomos iš karto, jų pirkimo dieną.  

 

2.3. Gautinos sumos  

Ilgalaikės ir trumpalaikės gautinos sumos balanse parodomos tikrąja verte, t.y. atėmus 

įvertintas abejotinas sumas.  

Abejotinų skolų sumos pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis. 

 

2.4. Finansavimo apskaita. 

Finansavimo būdai yra:  

1. Parama iš fizinių ir juridinių asmenų; 

2. Valstybės biudžeto lėšos. 

 

2.5. Įsipareigojimai 

Įsipareigojimai pripažįstami apskaitoje ir atvaizduojami balanse, kai asociacija įgyja 

prievoles, kurios turės būti įvykdytos. Jie gali atsirasti dėl sutarčių sąlygų, arba kaip įstatymų 

nustatyti reikalavimai. 

 

 

 

 

 

Direktorius    Giedrius Žukas 

 

 

 

 

 



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 Labdaros ir paramos fondas "Gyvenimo vartai"

Juridinio asmens kodas 300007282

Juridinio asmens teisinė forma Labdaros ir paramos fondas

Juridinio asmens teisinis statusas Teisinis statusas neįregistruotas

Juridinio asmens buveinė (adresas) Kaunas, Kapsų g. 11

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Rinkinio kodas 000347883006                    Rinkinio Nr. FS0323

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31

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

Sudarymo data 2021-05-04

Patvirtinimo data 2021-05-05

Veiklos rūšys:

5500 Apgyvendinimo veikla

-

-

Tikslumas 1 (vienetais)

Valiuta EUR

Prie šio rinkinio pridedama:

Aiškinamojo rašto lapų skaičius 2

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 Giedrius

Pavardė Žukas

Pareigų pavadinimas Direktorius



FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Juridinio asmens pavadinimas Labdaros ir paramos fondas "Gyvenimo vartai"

Juridinio asmens kodas 300007282

Juridinio asmens teisinė forma Labdaros ir paramos fondas

Juridinio asmens teisinis statusas Teisinis statusas neįregistruotas

Juridinio asmens buveinė (adresas) Kaunas, Kapsų g. 11

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Rinkinio kodas 000347883006                    Rinkinio Nr. FS0323

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31

Sudarymo data 2021-05-04          Nr.

Informacija pateikiama 1 (vienetais)

Eil.
Nr. TURTAS Pastabos Nr. Ataskaitinis

laikotarpis
Praėjęs

ataskaitinis
laikotarpis

1. A. ILGALAIKIS TURTAS (2+3+4+5) 3627 1

2. I. NEMATERIALUSIS TURTAS 3627 1

3. II. MATERIALUSIS TURTAS

4. III. FINANSINIS TURTAS

5. IV. KITAS ILGALAIKIS TURTAS

6. B. TRUMPALAIKIS TURTAS (7+8+9+10) 18150 5553

7. I. ATSARGOS 736

8. II. PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS 250

9. III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS

10. IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 17414 5303

11.  TURTAS, IŠ VISO (1+6) 21777 5554

12. C. NUOSAVAS KAPITALAS (13+14+15+16) -54212 -62613

13. I. DALININKŲ KAPITALAS

14. II. REZERVAI

15. III. NELIEČIAMASIS KAPITALAS

16. IV. SUKAUPTAS VEIKLOS REZULTATAS -54212 -62613

17. D. FINANSAVIMO SUMOS 50434 27092

18. E. MOKĖTINOS SUMOS IR
ĮSIPAREIGOJIMAI (19+20) 25555 41075

19. I. ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 14050 14973

20. II. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 11505 26102

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

(12+17+18) 21777 5554

Direktorius Giedrius Žukas
(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

2-3



VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Juridinio asmens pavadinimas Labdaros ir paramos fondas "Gyvenimo vartai"

Juridinio asmens kodas 300007282

Juridinio asmens teisinė forma Labdaros ir paramos fondas

Juridinio asmens teisinis statusas Teisinis statusas neįregistruotas

Juridinio asmens buveinė (adresas) Kaunas, Kapsų g. 11

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Rinkinio kodas 000347883006                    Rinkinio Nr. FS0323

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31

Sudarymo data 2021-05-04          Nr.

Informacija pateikiama 1 (vienetais)

Eil.
Nr. STRAIPSNIAI Pastabos Nr. Ataskaitinis

laikotarpis
Praėjęs

ataskaitinis
laikotarpis

1. I. PAJAMOS (2+3+4) 13000 2091

2. 1. PARDAVIMO PAJAMOS 10500 2091

3. 2. FINANSAVIMO PAJAMOS

4. 3. KITOS PAJAMOS 2500

5. II. SĄNAUDOS (6+7+8) 4157 3743

6. 1. PREKIŲ, SUTEIKTŲ PASLAUGŲ SAVIKAINA IR KITOS PARDAVIMO
SĄNAUDOS 3139 2000

7. 2. VEIKLOS SĄNAUDOS 1018 1743

8. 3. KITOS SĄNAUDOS

9. III. VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ
APMOKESTINIMĄ (1-5) 8843 -1652

10. IV. PELNO MOKESTIS 442

11. V. GRYNASIS VEIKLOS
REZULTATAS (9-10) 8401 -1652

Direktorius Giedrius Žukas
(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

3-3
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LABDAROS IR PARAMOS FONDAS „GYVENIMO VARTAI“ 

Įm.kodas 3000072829, 

Kapsų g. 11, Kaunas 

 

 

 

 

VEIKLOS ATASKAITA 

 

 

Fondo misija – visomis įmanomomis priemonėmis kovoti su įvairių rūšių priklausomybėmis, 

vykdyti jų prevenciją ir siekti visiško priklausomo asmens grįžimo į pilnavertį gyvenimą. 

Fondo vizija – finansiškai stabilus, profesionalią pagalbą sergantiems 

priklausomybėmis teikiantis ir prevenciją vykdantis fondas. 

 

Įvykdytos veiklos:  

Kartų solidarumo maratonas ,,Jaunimas senjorams”  

Kartų solidarumo maratonas „Jaunimas senjorams“. Susirinkę savanoriai dalino 

dovanėles, paruoštas „Tikroji Kalėdų prasmė“ dviejų renginių metu. Jaunimas su savanoriais 

aplankė  50 Žaliakalnio gyventojų (senolius, socialinės rizikos šeimas). Senoliai ir šeimos be 

galo džiaugėsi sulaukę svečių, ne bet kokių, o aktyvaus jaunimo, darančio gerus darbus šiame 

pasaulyje. O savanoriai, už žygį pėsčiomis aplink Žaliakalnį, gavo neįkainojamą dovaną atgal: 

pozityvių emocijų bombą. 

 „Saviugdos mokymai“ 

Saviugdos mokymus“ pradėjome apšilimo žaidimu „Kalimera, Kalispera, Kalinichte“. 

Iš graikų kalbos išvertus tai reiškia „Labas rytas, laba diena, labas vakaras“. Temos 

pavadinimas susideda iš dviejų dalių. Todėl ši popietė taip pat buvo suskirstyta į dvi dalis. 

Pirma dalis – skirta nagrinėti tokius klausimus kaip „Kas aš?“ ir kitus svarbius klausimus. 

Apskritai žmogaus gyvenimas yra pilnas neišvengiamų klausimų ir atsakymų paieškų. Ir tai jį 

daro be galo įdomų. Ar nėra taip, kad dalis žmonių, kurie tiesiog gyvena, dirba, valgo ir 

numiršta taip ir neieškoję atsakymų į esminius klausimus, o dalis žmonių jaučia tarsi alkį. Po 

pirmos dalies pasidalinimų mums turėtų likti jausmas, kad mes visi esame labai skirtingi, 

tačiau vieni kitiems labai reikalingi. 

Antroje dalyje mes pamatėme, kad mūsų gebėjimas rasti atsakymus lemia mūsų savijautą, 

veiksmus, sprendimus, reakcijas, gyvenimo būdą ir pan. Visa tai lemia ar mes laimingi. Dėl to 

saviugda yra labai svarbi. Be kryptingos saviugdos mes netobulėjame. 

http://www.woodyard.eu/gyvenimovartai/ivyko-saviugdos-mokymai/
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PAGALBA ŠEIMOMS 

Neretai šeimose iškyla problemos ar krizės, kurių savo jėgomis nesigauna išspręsti – būtent 

tokioms šeimoms Fondas ir parengė šį paslaugų krepšelį!„Pagalba šeimai“ jums suteikia 

Socialinio darbuotojo individualias konsultacijas vaikams, Psichologo invidualias 

konsultacijos vaikams ir pykčio valdymo grupę jaunuoliams. Šeimos, dalyvaujančios šio 

projekto veiklose, turėjo galimybę atrasti savo ir vaikų santykius, per naujo pažinti vienas kitą 

2019 07 26 – 2019 07 29 stovykloje  „Pabūkime kartu“. 

Pozityvios tėvystės pagrindai 

Pozityvi tėvystė yra toks auklėjimo modelis, kuomet tėvai pirmenybę teikia ne bausmėms už 

netinkamą elgesį, o tinkamo vaiko elgesio skatinimui. Klaidinga manyti, kad pozityvi tėvystė 

yra tolygi visiškai vaiko savivalei, drausmės nebuvimui ir nebaudžiamumui už blogą elgesį. 

Taip tikrai nėra: pozityvios tėvystės tikslas – auklėti drausmingą, mokantį bendrauti, valdyti 

savo emocijas vaiką. Tačiau pozityvios tėvystės šalininkai stengiasi nuosekliai auklėti, mokyti 

vaiką ir spręsti situaciją nenaudodami bausmių (o ypač fizinių bausmių).  

Ryšių šeimoje stiprinimo stovykla /mokymai 

 

Direktorius    Giedrius Žukas 

 

 

 

 

 

http://www.woodyard.eu/gyvenimovartai/pagalba-seimoms/
http://www.woodyard.eu/gyvenimovartai/?page_id=1951

