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LAPIŲ MIESTELIO BENDRUOMENĖS CENTRO

VYKDOMO SOCIALINIO VERSLO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lapių Miestelio bendruomenės centro vykdomo socialinio verslo finansavimo pajamų ir
išlaidų planavimo, lėšų apskaitos, vykdymo ir kontrolės, ataskaitų teikimo tvarkos aprašo (toliau –
Aprašas) tikslas – nustatyti socialinio verslo finansavimo pajamų ir išlaidų planavimo, pelno
paskirstymo, lėšų apskaitos, vykdymo ir kontrolės, ataskaitų teikimo procedūras, veiklos ir
atsakomybės sritis.

II. SOCIALINIO VERSLO OBJEKTAS
2. Socialinio verslo tikslinė grupė – daugiavaikių šeimų vaikai ir tėvai, vieniši tėvai ir mažų vaikų
(iki 2 m) tėvai)
3. Socialinio poveikio tikslas - edukacijų ir praktinių mokymų būdu, pagerinti tikslinių grupių
gyventojų žinias, kompetencijas ir gebėjimus susijusius su sveika mityba, tvariu maisto vartojimu ir
ekonomiškai naudingu šeimos mitybos planavimu.
4. Pagrindinė orientavimosi kryptis, kurioje numatomas socialinis poveikis - švietimas ir sveika
gyvensena
5. Įstaigos numatytos galimos vykdyti ekonominė veiklos sritys yra nurodytos įstatuose. Visa
vykdoma nuolatine ekonomine veikla siekiama pagrindinio tikslo - išmatuojamo teigiamo socialinio
poveikio.
6. Socialinio verslo modelis – integruotas.

III. SOCIALINIO VERSLO LĖŠŲ KAUPIMAS, APSKAITA IR FINANSAVIMAS
7. Visos Įstaigos gaunamos lėšos kaupiamos vienoje Įstaigos banko sąskaitoje.

8. Einamaisiais metais nepanaudotos socialiniam verslui skirtos lėšos (likutis) naudojamos kitais
metais numatytoms priemonėms finansuoti Aprašo nustatyta tvarka.

IV. SOCIALINIO VERSLO VYKDYMAS IR KONTROLĖ
9. Kad būtų pasiekti pagrindiniai ir papildomi socialinio verslo tikslai bei rodikliai, gautas pelnas
reinvestuojamas pagal šias pelno paskirstymo procedūras ir taisykles:
9.1. pasirinktai socialinei problemai spręsti reinvestuojamas visas iš ekonominės veiklos vykdymo
gautas pelnas (100 proc.);
9.2. galutinį sprendimą dėl pelno paskirstymo priima visuotinis narių susirinkimas;
9.3. pelno paskirstymas įforminamas visuotinio narių susirinkimo protokolu;
9.4. pridedama pelno lėšų paskirstymo ir sąsajų su numatytais socialinio poveikio tikslais ir
rodikliais lentelė (Excel formatu, Aprašo priedas Nr. 1), kuri yra laikoma dokumento dėl pelno
paskirstymo priedu ir gali būti tikslinama, keičiama tokia pat tvarka, pagal kurią buvo patvirtinta;
9.5. informacija apie gautą pelną, pelno paskirstymo dokumentas su visais priedais viešai
skelbiamas interneto svetainėje www.lmbc.lt
9.6. nesant galimybių paslaugas suteikti visiems norintiems ir tikslinę grupę atitinkantiems naudos
gavėjams, pirmenybė suteikiama kaimiškose vietovėse gyvenantiems socialinę riziką patiriantiems
asmenims. Nustatant galimų naudos gavėjų tikslinę grupę pasitelkiamos pasirinktos tikslinės grupės
interesams atstovaujančias organizacijos - mokyklos, vaikų darželiai, vietos bendruomenės ir kitos
NVO, savivaldybė, atvejo vadybininkai.
9.7. Teikiamų paslaugų, kurios sprendžia socialinę problemą ir įgyvendina socialinę misiją, kokybė
turi visada atitikti analogiškų paslaugų, teikiamų kitų rinkos dalyvių ir valstybės ar savivaldybių,
kokybę ir joms keliamus reikalavimus.

V. SOCIALINIO VERSLO VALDYMAS
10. Socialinio verslo valdymo tvarka nustatoma vadovaujantis tokiais principais:
10.1. įstaigos vadovą paskiria visuotinis narių susirinkimas;
10.2. visuotinio narių susirinkimo nutarimu vadovo atostogų, ligos, komandiruočių metu vadovo
funkcijas pavesti atlikti vienam iš įstaigos darbuotojų, paskiriant konkretų asmenį vadovo įsakymu;
10.3. pagal darbo sutartį įdarbinamiems asmenims nustatoma ne mažesnė kaip Vyriausybės
nustatyta minimali mėnesinė alga;
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suinteresuotuosius subjektus ar jų teisėtus atstovus, kuriems daro poveikį vykdoma veikla
(bendruomenė, savivaldybė, švietimo darbuotojai);
10.5. socialinio verslo valdymas yra nepriklausomas nuo valstybės ir savivaldybės institucijų bei
įstaigų, viešojo sektoriaus organizacijų ir kitų organizacijų, t.y. socialinio verslo sprendimai
priimami savarankiškai;
10.6. aiškinamajame rašte, kuris laikomas finansinės atskaitomybės dokumentų dalimi, pateikiamas
socialinio verslo sąnaudų sąrašas, koks buvo sąnaudų tikslas, kokia nauda jas patyrus, išskiriant
einamąsias išlaidas (veiklos sąnaudas) ir investicijų išlaidas (kai įsigyjamas ilgalaikis turtas ir kuris
įtraukiamas į ilgalaikio turto apskaitą);
10.7. viešieji pirkimai organizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų
įstatymu;
10.8. socialinį verslą vykdanti įstaiga vykdo nuolatinę ekonominę veiklą, nurodytą juridinio asmens
steigimo dokumentuose, ir / arba siekdama išmatuojamo ir teigiamo socialinio poveikio, daugiau
nei 50 proc. pajamų gauna iš ekonominės veiklos. Gauta parama, labdara, dovanos, dotacijos, lėšos,
gautos iš valstybės ir/ arba savivaldybės biudžeto konkurso ir/ arba ne konkurso būdu, skirtos
konkretiems projektams finansuoti nėra laikomos pajamomis iš ekonominės veiklos;
10.9. veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatyta tvarka priimami sprendimai dėl
dalyvavimo socialinio verslo veikloje, projektuose, galimybių savanoriauti, dirbti partnerystės
pagrindais arba pagal jungtinės veiklos sutartį, kuriose negali būti numatyta socialinio verslo
savarankiškumą varžančių nuostatų.

VI. SUINTERESUOTŲJŲ SUBJEKTŲ ĮTRAUKIMAS Į VALDYMĄ
11. Įstaigos valdyme dalyvauja suinteresuotieji subjektai steigėjai – Lapių miestelio bendruomenės
centras, atstovaujamas pirmininko.
10. Įstaigos vadovas:
10.1. šaukia visuotinius narių susirinkimus, sudaro jų darbotvarkę, pateikia medžiagą svarstymui;
10.2. organizuoja įstaigos veiklą ir veikia įstaigos vardu santykiuose su kitais asmenimis;
10.3. atsako už tikslinį lėšų socialiniam verslui panaudojimą;
10.4. sprendžia kitus vadovo kompetencijai priskirtus klausimus ir vykdo kitas įstatuose numatytas
funkcijas.
11. Įstaigos finansininkas atsako už socialinio verslo lėšų apskaitos tvarkymą.

VI. TVARKOS APRAŠO PRIEDAI
12. Pelno lėšų paskirstymo lentelė (Excel formatu, priedas Nr.1).
__________________________________

Lapių miestelio bendruomenės centras, 302704650

Priedas Nr.1

(įmonės pavadinimas, kodas)

Antano Merkio g.1, Lapės< Kauno r.
(adresas)

Pelno paskirstymo projektas
Straipsniai

Suma

Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai)
Praėjusių finansinių metų pabaigoje
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)
Paskirstytinas rezultatas -pelnas (nuostolis) finansinių metų
pabaigoje.
Steigėjų įnašai nuostoliams padengti
Pervedimai iš rezervų
Paskirstytinas pelnas
Pelno paskirstymas:
~ į įstatymo nustatytus rezervus
~ į kitus rezervus
~ pagrindinei
kalbiniai gebėjimai
krypčiai - kurioje
siekiamas socialinis
poveikis - švietimas ir
prevencija socialinės
socialiniai gebėjimai
rizikos šeimose
augantiems vaikams
~ kitai socialinei veiklai
~ kita
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) finansinių metų
pabaigoje
Vadovas

(parašas)

Buhalteris

(parašas)
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