
 

 

UKMERGĖS SENAMIESČIO PAGRINDINĖ MOKYKLA 

Kodas 190341810 Sodų g.7 LT-20129 Ukmergė Tel. 63569 

 

 

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 METŲ KOVO 31 D. TARPINIŲ 

FINANSINIŲ ATASKAITŲ  

 

I. SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 Ukmergės Senamiesčio pagrindinė mokykla yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, 

įregistruota juridinių asmenų registre , kodas 190341810. Mokykla yra asignavimų valdytojas, turi 

herbinį antspaudą, sąskaitas banke. Mokykla turi paramos gavėjo statusą. 

 Mokyklos istorija :1930-1940 m. Ukmergės pradžios mokykla Nr.1;1940-1950 m. –

pradžios mokykla –progimnazija ;1950-1997 . Ukmergės 3-ioji vidurinė mokykla ; 1998-2002 m. 

Ukmergės Senamiesčio vidurinė mokykla . Nuo 2002 m. Ukmergės Senamiesčio pagrindinė 

mokykla. 

 Mokyklos buveinė — Sodų  g. 7, LT-20129 Ukmergė. 

                      Mokyklos skyriai , turintys kitą buveinę : 

                      1. Ukmergės rajono Senamiesčio pagrindinės mokyklos Laičių pradinio ugdymo 

skyrius , Laičių kaimas , Pivonijos sen.,LT-20327 Ukmergės rajonas ;  

                      2. Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos skyrius Dainavos mokykla-

daugiafunkcis centras, Algirdų a.4 , Dainava , Dainavos sen., LT-20039 Ukmergės rajonas. 

 Mokyklos steigėjas — Ukmergės rajono savivaldybė, identifikavimo kodas 

111107563, adresas: Kęstučio a. 3, LT-20114 Ukmergė. 

Ukmergės rajono savivaldybės taryba — steigėjo teises ir pareigas įgyvendinanti  institucija. 

 Mokymo forma — dieninė , savarankiško mokymosi , mokymo namuose. 

 Pagrindinė veiklos sritis — švietimas, kodas 80. 

 Pagrindinės veiklos rūšis — pagrindinis ugdymas , kodas 85.31.10 

 Kitos veiklos rūšys: 

 Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas , kodas 85.10.10; 

 Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas , kodas 85.10.20; 

 Pradinis ugdymas, kodas 85.20; 

 Sportinis ir  rekreacinis švietimas , kodas 85.81; 

 Kultūrinis švietimas,kodas 85.52; 

 Kitas niekur nepriskirtas , švietimas, kodas 85.59; 

 Švietimui būdingų paslaugų veikla , kodas 85.60 

 Mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos Švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro teisės aktais, Ukmergės 

rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymais, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus 



įsakymais bei mokyklos nuostatais, patvirtintais Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. 

balandžio 25 d. sprendimu Nr. 7-93. 

                       Buhalterinė apskaita vedama vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės 

apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo 

sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir kitais teisės aktais. 

 Mokykla kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų neturi.   

Svarbios sąlygos ar aplinkybės, kurios paveiktų tolesnę mokyklos veiklą-mokinių skaičiaus pokytis. 

Ataskaitinio laikotarpio 2019 m. I-ojo ketvirčio vidutinis darbuotojų skaičius 84 . Ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje- 83 . Patvirtintų pareigybių skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 72.76 , 

kadangi nuo 2019 03 01 , įvedus apsaugos sistemą, vietoje 3 sargų pareigybių patvirtinta 0,5 

pareigybės budėtojo  . Bendras pareigybių skaičius : 

 

  

 

 

 

 

II.SKYRIUS 

APSKAITOS POLITIKA 

           Mokykloje  parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS). Mokykla rengia žemesnio lygio finansines ataskaitas . 

Mokykla  tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos 

Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

Mokyklos  finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis 

laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. 

 Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: 

1) valstybės funkciją; 

2) programą; 

3) lėšų šaltinį; 

4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį. 

Apskaitos politikos bendrosios nuostatos 

              Mokyklos sąskaitų planas yra sudarytas pagal Pavyzdinį biudžetinių įstaigų sąskaitų planą, 

pritaikius jį mokyklos reikmėms ir patvirtintas mokyklos  direktoriaus. 

Mokykla taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų 

kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jei nėra konkretaus reikalavimo, vadovaujamasi 

bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ąjame VSAFAS „Finansinių atsakaitų rinkinio 

pateikimas―. Apskaitos politika  keičiama   tik  vadovaujantis 7-tuoju VSAFAS „Apskaitos 

politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas― ir  taikoma vienodai visiems finansinių 

ataskaitų straipsniams, kuriems  turi įtakos apskaitos politikos keitimas. Visos operacijos ir ūkiniai 

įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje, eurais ir euro centais, 

apvalinant iki šimtųjų lito dalių ( dviejų skaitmenų po kablelio).  Taikomi kaupimo, subjekto, 

veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš 

formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais 

atvejais išsami. 

        Detali mokyklos apskaitos politika  pateikta aiškinamajame rašte prie 2018 metų finansinių     

ataskaitų rinkinio.   

 

 

Pradinio , pagrindinio, ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojai 30.76 

Valdymas ir pagalbos mokiniui specialistai 9 

Aptarnaujantis personalas, pailgintos grupės auklėtojos  33 

Iš viso etatų  : 72,76 



III. SKYRIUS 

 PASTABOS 

Finansinės būklės ataskaita 

                 Ilgalaikis turtas:                                                                               €. 

Past

. Nr. 

 Įsigijimo 

savikaina 

Nusidėvėj;

amortizac. 

Likutinė 

vertė 

Pokytis lyginant su praėjusiu  

ataskaitiniu laikotarpiu 

1 Programinė įranga 2458,31 2458,31 0  

Kitas nematerial. turtas 0,58 0,58 0  

2 Negyvenamieji pastatai 924151,62 388127,37 536024,25 Žymaus pokyčio nėra 

Dėl Dainavos sk.prijungimo 3 Infrastruktūr ir kiti statiniai 115195,40 84594,39 30601,01 Žymaus pokyčio nėra 

Dėl Dainavos sk.prijungimo 4 Mašinos ir įrenginiai 65899,6 57945,03 7954,57 Žymaus pokyčio nėra 

5 Transporto priemonės 

(mokykl.autobusas) 

40714,08 5937,47 34776,61  

Žymaus pokyčio nėra 

6 Baldai,  

kompiuterinė įranga,  

kita biuro įranga 

16016,59 

22323,9 

23455,39 

15566,61 

21301,93 

14373,03 

452,98 

1021,97 

9082,36 

 

 

Įsigyta SMART su projektoriumi 

Viso:   10557,31 

7 Kitas ilgal. mater. Turtas 
(muzikos instrumentai;kitos priem) 

7268,14 6421,18 846,96 Žymaus pokyčio nėra 

Viso :   620760,71  

Atsargos: 

 

8 

Kuras (autob.) 125,12 

Malkos 797,29 

Atsarginės dalys  (padangos) 570,1 

Maisto produktai (Laičių;Dainavos  sk.valgykla) 538,97 

Viso : 2031,48 

 

Ateinančių laikotarpių sąnaudos:  

9 Draudimas (autobuso;pastato) 774,47 

Išankstinis apmokėjimas  1144,02 

Viso : 1918,49 

   Per vienerius gautinos sumos: 

10 Gautinos finansavimo sumos (ES projekto“Be sienų“) paslaugoms          178,71 
 11 Gautinos sumos už patalpų nuomą  606,31 

Gautinos sumos už pailg.; ikimokykl. grupės lankymą 1100,9 

12 Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto; 66893,00 

13 Kitos gautinos sumos iš savivaldybės (spec.lėšos) 2947,25 

Viso : 71726,17 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai : 

 

14 

Paramos/pavedimų lėšos,  

Mokyklos surenkamos lėšos už paslaugas; nuomą (spec.lėšos) 

Grynieji pinigai kasoje 

185,93 

0,00 

147,10 

Viso : 333,03 

 

           

 

15 Finansavimo sumos : Finansavimo sumų likučiai pagal šaltinius ir paskirtį pateikti priede Nr.4 



 

Trumpalaikiai įsipareigojimai : 

 

 

16 

Darbo užmokestis ,SD 03 mėn.(Projektas-Be sienų) 132,07 

Sukauptos atostogų ir SD sąnaudos 54110,78 

Komunalinės paslaugos ir ryšio paslaugos 7016,65 

Ikimokykl/priešmokyklinės  grupės mait.(SB lėšos; tėvų įnaš) 954,55 

Transporto išlaidos 1299,92 

Komandiruočių išlaidos 14,43 

Kitos paslaugos ir prekės 1807,71 

Gamybos išlaidos 736,37 

Socialinės parama 

 

4217,19 

 VISO : 70289,67 

        Grynasis turtas: 

 

17 

Einamųjų metų perviršis (nesunaudotų spec. lėšų; medžiagų  likutis) 2042,58 
Ankstesniųjų metų perviršis (lėšų, medžiagų likutis , ateinančių laikotarpių sąnaudos) 1422,96 

Viso : 3465,54 

 

                                            Veiklos rezultatų ataskaita 

                Finansavimo pajamos: 
 

18 

Pagrindinės veiklos finansavimo pajamos panaudotos sąnaudoms kompensuoti pagal veiklos šaltinius. 

Pajamų padidėjimas lyginant su 2018 03 31 ataskaitiniu laikotarpiu iš valstybės ir savivaldybės 

biudžeto susijęs su Dainavos skyriaus prijungimu, iš ES –vykdomas projektas „Veiksmingas 

gamtamokslinis ugdymas „Be sienų― 

Viso : 301962,67 

                   Pagrindinės veiklos kitos pajamos:  

19 Apskaičiuotos pajamos už paslaugas (ikimokyklinės/priešmokyklinės ir pailg. gr .lankymą, parduotus  

maisto produktus) 

4549,24 

Apskaičiuotos pajamos už patalpų nuomą  1813,32 

Viso : 6362,56 

Pagrindinės veiklos sąnaudos                                                                                                 

 

Teisinių ginčų, reikšmingų įvykių, neabibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčio 

laikotarpyje po paskutinės tarpinės ataskaitos pateikimo dienos nebuvo. 
 

Direktorius                                                                                               _____________            Arūnas    Kerza 

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)                                       (parašas)                (vardas ir pavardė)                          

Parengė 

Buhalterė  Virginija Kazlauskienė 

Tel. (8340) 51573 

 

20 

Darbo užmokesčio sąnaudos MK;SB;ES 229895,00 Sąnaudos padidėjo dėl darbo užmokesčio pokyčio 

bei padidėjusio darbuotojų skaičiaus , susijusio su 

Dainavos skyriaus prijungimu 
Socialinio draud. sąnaudos MK;SB;ES 3668,09 

Viso : 233563,09 

Paprastojo remonto sąnaudos  14935,61 Sąnautos padidėjo lyginant su praėjusiu ataskaitiniu 

laikotarpiu dėl robotikos kabineto ir apsaugos 

sistemos įrengimo. 

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 8246,62 Sąnautos padidėjo lyginant su praėjusiu ataskaitiniu 

laikotarpiu dėl įsigyto ilgalaikio turto. apsaugos 

sistemos įrengimo. Sunaudotų atsargų sąnaudos 6305,52 Sąnaudos didesnės dėl maisto produktų sunaudojimo 

prijungus Dainavos skyrių 

Socialinių išmokų sąnaudos (nemokamas 

maitinimas; darbdavio parama) 

Darbdavio ligos pašalpa už 2 pirmąsias 

dienas 

10302,76 

1100,96 

Sąnaudos didesnės dėl nemokamo maitinimo išlaidų 

padidėjimo prijungus Dainavos skyrių 

 Kitų sąnaudų žymaus pokyčio nėra 



 

  

                         

   

  

   

 

 

 

 

  


