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BENDROJI DALIS 

1.1 Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba  įsikūrusi Josvainių g.40 , Kėdainiai. Įstaigos kodas 

191721865. Įstaigos savininkas  – Kėdainių rajono savivaldybė , o savininko teises ir pareigas 

įgyvendina Kėdainių rajono savivaldybės taryba . Kėdainių  švietimo pagalbos tarnybos pagrindinė 

veikla yra „Pagalba mokiniui, mokytojui ir mokyklai“. Švietimo pagalbos tarnyba vykdo 

savarankiškas funkcijas – pedagogų kvalifikacijos kėlimas kodu 09.05.01.03   ir speciali tikslinė 

dotacija mokinio krepšeliui  pedagoginė  – psichologinė tarnyba - kodas 09.05.01.03.   

1.2 Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų neturi. Informacija pateikiama 6  VSAFAS 

1 priede (pridedama). 

1.3 Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba  padalinių , bei filialų neturi.  

Įstaiga veikia normaliomis įprastomis sąlygomis. Organizuojant pedagogų pagalbos mokiniui 

specialistų , mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimą , pagrindinis renginių finansavimo šaltinis 

– dalyvio mokestis , kurį apmoka pedagogus komandiruojanti įstaiga arba pats dalyvis. 

Organizuojant ir vykdant numatytas veiklas siekiama pasinaudoti atskirų fondų  ar programų 

teikiamomis finansinėmis galimybėmis . 

2. Apskaitos politika. 

 2.1. Įstaigos finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis VSAFAS nuostatomis ir jas atitinka. 

 2.2 Finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 

įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus 

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos 

apskaitos politika ir kitais teisės aktais.  Buhalterinė apskaita vedama ir ataskaitos parengtos pagal 

eurą, kurio kursas 3,45280 . 

 2.3.Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nebuvo keista.  

2.4. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių ir klaidų taisymo nebuvo atliekama. 

Detaliau apskaitos politika išdėstyta 2015 m. gruodžio 31 d. aiškinamajame rašte prie metinių 

finansinių ataskaitų.  

3.Aiškinamojo rašto pastabos: 

3.1. Nematerialusis turtas . 

Nematerialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje -0,00 eur.      

   Visas ilgalaikis nematerialusis turtas naudojamas įstaigos reikmėms. 

3.2. Ilgalaikis materialusis turtas .  

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė balansinė vertė laikotarpio pradžioje –  5016,31 eur.  

    valstybės turto – 655,01 eur.  

    savivaldybės turto – 47,46 eur.  

    Europos Sąjungos lėšų      – 3711,62 eur. 

    atsitiktinių paslaugų lėšų  - 602,22 eur. 

 Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialaus turto įsigyta 

nebuvo.   

Per ataskaitiniį laikotarpį ilgalaikio materialaus turto nurašyta nebuvo.  

Per ataskaitinį laikotarpį sukaupta ilgalaikio materialaus  turto nusidėvėjimo 740,42 eur.:  

      valstybės turto – 85,03 eur. 

       savivaldybės turto – 23,70 eur.  

        ES lėšų – 481,04  eur.  

       atsitiktinių paslaugų lėšų – 150,66 eur. 



Ilgalaikio  materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 4275,89 eur. :  

valstybės turto – 569,99 eur. 

savivaldybės turto – 23,76 eur.  

 iš ES lėšų – 3230,58 eur. 

atsitiktinių paslaugų lėšų – 451,56 eur. 

Ilgalaikis materialusis turtas naudojamas įstaigos reikmėms. 

3.3. Finansinis turtas . 

Finansinio turto įstaiga neturi.  

3.4. Kitas ilgalaikis turtas. 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba kito ilgalaikio turto neturi.  

3.5.Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai .  

 Biologinio turto švietimo pagalbos tarnyba  neturi.  

3.6. Atsargos. 

   Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 716,11 eur. 

 Per ataskaitinį laikotarpį švietimo pagalbos tarnyba  atsargų ir ūkinio inventoriaus  įsigijo už 

4366,21 eur..  .   

Visas ūkinis inventorius naudojamas įstaigos veikloje yra apskaitomas užbalansinėse sąskaitose.  

Per ataskaitinį laikotarpį iš Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro gauta 

nemokamai leidinių už –  749,37 eur..      

Leidiniai gauti nemokamai yra paskirstomi ir išdalinami  rajono švietimo įstaigoms–653,31 eur.. 

palikta naudoti Švietimo pagalbos tarnybai – 96,06 eur. 

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta atsargų už – 4366,21 eur..  

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje -  871,12 eur.                 

3.7.Trumpalaikių  išankstinių   apmokėjimų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje  nėra. 

      Ateinančių laikotarpių sąnaudos -14712,73 eur..   

       mokinio krepšelio lėšų pedagogų atlyginimai už atostogas 07,08 mėn. – 9248,61 eur. 

       savivaldybės lėšų – 63,86  eur. už atliekų surinkimą ir tvarkymą 2016 m.  

                                      5400,26 eur. pedagogų atlyginimas už atostogas 07,08 mėn .  

3.8.Per vienerius metus gautinos sumos :  14015,16 eur.:  

        gautinos sumos už paslaugas :   464,00  eur..   

                  atsitiktinių paslaugų lėšų – 440,00 eur. 

                  patalpų nuomos lėšų – 24,00 eur.  

         sukauptos gautinos sumos : 13551,16  eur.  

                        mokinio krepšelio lėšos  -  3025,08 eur. 

                        savivaldybės biudžeto lėšos  – 7505,21 eur.                  

                        sukauptos įstaigos pajamų  lėšos – 3020,87 eur.   

    3.9.Trumpalaikės investicijos  .Įstaiga neturi.                     

   3.10 Pinigai ir pinigų ekvivalentai  .  

         Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje -  5575,56 eur. 

         kitų šaltinių lėšos matematikos konkursui „Kengūra“ surinktos iš dalyvių – 107,82 eur. 

         atsitiktinių paslaugų lėšos nepravestos savivaldybei  38,00 eur. 

         Jaunimo reikalų departamento prie SADM projekto „Atrask save „ lėšos  - 3423,56 eur.            

         AB „Lifosa „ parama olimpiadų organizavimui , pravedimui – 1417,18 eur.  

         NVŠ programos „Savanoriauk ir keiskis „ vykdymui – 270,88 eur.  

         rajono mokinių tarybos plėtros programa 2016 m .- 318,12eur.  

3.11.Finansavimo sumos . 

  (20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas ) 

3.12.Ilgalaikiai įsipareigojimai . 

      Švietimo pagalbos tarnyba  ilgalaikių įsipareigojimų neturi . 



3.13. Trumpalaikiai įsipareigojimai – 11417,14 eur. : 

       tiekėjams mokėtinos sumos  už paslaugas 06 mėn. – 1035,90 eur.: 

               UAB „Panevėžio energija „  šilumos pardavimo kaina  06 mėn. – 5,77 eur..  

                AB TEO LT  ryšių paslaugos 06 mėn. – 51,34 eur. 

               UAB „Kėdainių vandenys“  vanduo ir kanalizacija 06 mėn. – 17,46 eur. 

               UAB „Kėdainių butai“  šiluminio mazgo eksploatacija 06 mėn.-28,97 eur.  

AB „Energijos skirstymo operatorius “   elektros energija 06 mėn. – 30,73 eur. 

Kėdainių miesto seniūnija už atliekų tvarkymą  2016 m  - 65,48 eur. 

UAB „Kednetas“ už optinių prievadų nuomą 06 mėn. – 52,57 eur.               

              UAB „Gelsva „ už geriamą vandenį Žalia giria 06 mėn. -14,47 eur. 

               V. Šeškevičiaus įmonė  už keleivių pervežimo paslaugas  06 mėn. -206,91 eur. 

              R. Skorupsko įmonė už transporto paslaugas    06 mėn. – 480,00 eur.  

              UAB „Rimsigna „ už apsaugos sistemų priežiūrą 06 mėn. – 46,34 eur., 

             Žemaičių dailės muziejus už gido paslaugas 06 mėn. – 35,86 eur.   

     su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 3654,39 eur. 

moksleivio krepšelio lėšos – 210,99 eur. 

    darbo užmokestis ir soc.draudimo įmokos už 06 mėn. – 210,99 eur. 

 savivaldybės lėšos  - 3443,40 eur. 

     darbo užmokestis ir soc.draudimo įmokos už 06 mėn. – 3443,40 eur. 

    sukauptos mokėtinos sumos – 6688,85   eur. 

                 moksleivio krepšelio lėšos – 2825,48 eur.  

                                              sukaupti atostoginiai – 2157,18 eur.  

                                        sukauptos soc. draudimo įmokos – 668,30 eur.  

         savivaldybės lėšos –3863,37 eur.. 

 sukaupti atostoginiai –2949,57 eur.  

 sukauptos soc.draudimo įmokos – 913,80 eur.                

  3.14. Atidėjiniai , neapibrėžtieji įsipareigojimai , neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai         

(Atidėjinių , neapibrėžtųjų įsipareigojimų , neapibrėžto turto ir poataskaitinių įvykių švietimo 

pagalbos tarnyba  neturėjo. 

 3.15.Nuoma , finansinė nuoma (lizingas) ir panauda. 

(Nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir panaudos švietimo pagalbos tarnyba  neturi.  

3.16. Grynasis turtas –   4482,63 eur.  

        Einamųjų metų   dalis – 1957,46 eur.  

3.17. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 11593,20 eur. 

      Apskaičiuotos pajamos už turto nuomą -  694,00 eur..  

        už atsitiktines paslaugas – 10899,20 eur..  

3.18. Sąnaudos :  

    Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 102211,45 eur..  

       mokinio krepšelio lėšos – 51491,85 eur..  

     savivaldybės lėšos  savarankiškoms funkcijoms – 50719,60 eur..  

 nusidėvėjimo ir amortizacijos –740,42 eur. 

       savivaldybės lėšos – 23,70 eur.  

        ES lėšų  -  481,04 eur. 

        valstybės lėšų        -  85,02 eur. 

        atsitiktinių paslaugų lėšų – 150,66 eur. 

komunalinių paslaugų ir ryšių – 4046,68 eur. 

             šildymas – 2536,77 eur. 

            elektra  - 637,23 eur.  

            vanduo ir kanalizacija – 133,06 eur.  



            ryšių paslaugos  – 568,19 eur. 

            komunalinių atliekų tvarkymas -64,32 eur.  

       komandiruočių –498,29 eur. 

       transporto sąnaudos -717,64 eur. 

           kvalifikacijos kėlimo – 5777,89 eur. : 

                   atsitiktinių paslaugų lėšos seminarų organizavimui – 5427,89 eur. 

                   biudžeto lėšų    150,0 eur. 

                   mokinio krepšelio – 200,00 eur. 

         sunaudotų atsargų – 4381,84 eur. 

                   biudžeto lėšų mokyklinei dokumentacijai -1547,38 eur. 

                   atsitiktinių paslaugų lėšų  įstaigos reikmėms – 1019,85 eur. 

                  kitų šaltinių olimpiadų organizavimui – 971,64 eur.  

                  patalpų nuomos lėšų – 422,44 eur.  

                  kitų šaltinių programų vykdymui -420,53 eur.  

         kitų paslaugų – 8483,50 eur.  

               savivaldybės lėšų  - 1387,00 eur. 

                atsitiktinių  paslaugų lėšų – 2401,47 eur. 

                patalpų nuomos lėšų – 146,90 eur. 

                kitų šaltinių lėšos olimpiadų organizavimui – 729,56 eur.  

                Europos sąjungos fondų lėšos projekto vykdymui – 269,12 eur. 

                NVŠ programų vykdymui – 3549,45 eur.  

           pagrindinės veiklos kitos sąnaudos  -  55710,00 eur. 

                 NVŠ programų vykdymui  valstybės lėšų -  27860,00 eur.  

                 NVŠ vaikų švietimo programų vykdymui Europos sąjungos fondų lėšų – 27850,00 

 

                Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje švietimo pagalbos tarnyboje dirba 15 darbuotojų. Per 

ataskaitinį laikotarpį  etatų skaičius nepakito. 

Maksimalus leistinas darbuotojų etatų skaičius patvirtintas 14,75 etato :  

   pedagoginių darbuotojų – 10 et. 

   medicinos darbuotojų -0,5 et.  

   kitų aptarnaujančių darbuotojų – 4,25 et.  

 

 

 

 

     Direktorius             Henrikas   Vaicekauskas  

 

    Vyr.buhalterė                                                                           Rima Valienė  


