VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS UKMERGĖS TURIZMO IR VERSLO
INFORMACIJOS CENTRO 2015 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA
I. BENDROJI DALIS
Ukmergės rajono verslo informacijos centras (toliau – Centras) įsteigtas 2002 m.
rugpjūčio 12 d. Nuo veiklos pradžios VIC įvykdė centro patalpų rekonstrukciją (Kauno g. 16 a),
įsigijo biuro įrangą, atliko pasirengimą veiklai. Ukmergės rajono VIC naujose patalpose veiklą
pradėjo 2003 m. sausio 10 d., kurių bendras plotas yra 131,39 m². Įrengta kompiuterių mokymo
klasė su interneto prieiga, taip pat 25 vietų mokymų klasė pritaikyta vykdyti ir sklaidos renginius.
2006 m. birželio 29 d. pakeistas pavadinimas į viešoji įstaiga Ukmergės turimo ir verslo
informacijos centras (toliau TVIC) ir išplėstos centro funkcijos. Įkurta turizmo vadybininkės
konsultantės darbo vieta. 2008 m. rugpjūčio 30 d. Ukmergės turizmo ir verslo centras persikėlė į
naujai rekonstruotas patalpas, kuriose sudarytos puikios sąlygos darbui tiek centro darbuotojams,
tiek centro klientams. Taip pat platforminio keltuvo pagalba centre gali lankytis ir neįgalūs
lankytojai.
Pagrindinis veiklos tikslas – rinkti, kaupti ir teikti verslo informaciją apie teikiamas
verslo paslaugas, lankytinus Ukmergės rajono savivaldybės objektus, taip pat skleisti informaciją
apie Ukmergės rajoną, rengti, leisti ir platinti informacinius leidinius apie verslo paslaugas, objektus
ir vietoves, teikti informacijos, konsultacijos ir mokymo paslaugas bei praktinę pagalbą smulkaus ir
vidutinio verslo subjektams; naujai įsteigtiems verslo subjektams sudaryti palankias sąlygas pradėti,
plėtoti veiklą ir prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų, didinti konkurencingumą ir veiklos
veiksmingumą, taip pat skatinti verslo subjektus užmegzti tarptautinius bendradarbiavimo kontaktus
su kitų šalių verslininkais. Nuolat informuoti visuomenę apie paskelbtus kvietimus ES paramai
gauti, kurių dėka didėja verslo produktyvumas bei verslo aplinkos gerinimas, ekonomikos augimas.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 6 punktu, bei atsižvelgdama į
Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos 2012 m. kovo 15 d. raštą Nr. (17.8.42)-3-1421 Ukmergės
rajono savivaldybės taryba 2012 m. balandžio 12 d. sprendimu Nr. 7-74 „Dėl sutikimo perimti
Viešosios įstaigos Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centras dalininko teises ir pareigas“
pasirašydama perdavimo-priėmimo aktą 2012 m. birželio 7 d neatlygintai perėmė Centro dalininko
teises ir pareigas iš Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos – savivaldybės savarankiškoms –
infrastruktūrinėms, socialinės ir ekonominės raidos planavimo, strateginių plėtros programų
rengimo, sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymo ir šios veiklos skatinimo – funkcijoms vykdyti.
Įstaigos finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia – sausio 1
d., pabaiga – gruodžio 31 d. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje dirbo 5 darbuotojai (1
darbuotoja vaiko auginimo atostogose).
Dalininkai metų pradžioje ir pabaigoje, jų dalis dalininkų kapitale.
Eil.
Nr.

Įstaigos pavadinimas

Dalininko įnašo
dydis (tūkst. Lt)
2015.01.01

Pokytis per 2014
metus

Dalininko
įnašo dydis
(tūkst. eur)
2015.12.31

1.

LR Ūkio ministerija

76,2

-

0,00

2.

Ukmergės rajono savivaldybės
Taryba

11,0

-

26066,00

II. ĮSTAIGOS DARBUOTOJAI
Direktorė. Pagrindinės funkcijos – rengti veiklos planus ir veiklos ataskaitas,
užtikrinti įstaigos veiklos programų vykdymą, tvirtinti vidaus darbo taisykles, kitus vidaus
tvarkomuosius dokumentus; užtikrinti įstaigos turto veiksmingą panaudojimą ir jo apsaugą, sukurti
ir prižiūrėti įstaigos vidaus kontrolės sistemą, atstovauti įstaigos valstybės ir savivaldybių valdymo
organuose ir santykiuose su kitais juridiniais ar fiziniais asmenimis. Direktorės tarnybinio
atlyginimo koeficientas – 20,5 BMA.
Finansininkė. Pagrindinės funkcijos – buhalterinė apskaita nuo pirminių dokumentų
iki finansinės atskaitomybės, verslo bei finansinių konsultacijų teikimas, darbas prie ES projektų,
mokėjimų prašymų rengimas, ataskaitų rengimas Ūkio ministerijai ir LVPA, ataskaitų rengimas
VMI ir VSDFV, finansinės atskaitomybės sudarymas.
Turizmo vadybininkė-konsultantė. Pagrindinės funkcijos – kaupti ir sisteminti
informaciją apie rajone esančius rekreacinius išteklius, jų būklę; teikti turizmo paslaugas rajone;
teikti direktoriui siūlymus dėl turizmo paslaugų pagerinimo; organizuoti, koordinuoti, ir vykdyti
rekreacinių zonų pritaikymo rekreacijai, pirmiausia pažintiniam turizmui, darbus; rengti ir teikti
informaciją portale www.ukmergeinfo.lt; teikti konsultacijas turizmo paslaugų klausimais
juridiniams ir fiziniams asmenims; teikti kelionės organizavimo ir turizmo informavimo paslaugas;
rinkti, kaupti ir nemokamai teikti informaciją bei rengti, leisti ir platinti informacinius bei
kartografinius leidinius apie turizmo paslaugas, lankomus objektus ir vietoves.
Valytoja – prižiūri ir atsako už švarą Centre.
Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius 2015 metų pradžioje ir pabaigoje:
Eil. Pareigos
Darbo apimtis
Nr.
metų pradžioje
1.
Direktorė
1 etatas
2.
Finansininkė
0,5 etato
3.
Verslo vadybininkė-konsultantė
nėra
4.
Turizmo vadybininkė-konsultantė
1 etatas
5.
Informatikos inžinierius-konsultantas
nėra
6.
Valytoja
0,5 etato
Iš viso etatų:
3
Darbuotojų skaičius
5*
* viena darbuotoja vaiko auginimo atostogose

Darbo apimtis
metų pabaigoje
1 etatas
0,5 etato
nėra
1 etatas
nėra
0,5 etato
3
5*

III. ĮSTAIGOS VEIKLOS APŽVALGA
2014 m. Centro veiklos:
1. Ukmergės rajono savivaldybės „Turizmo paslaugų plėtra Ukmergės rajone“ programos
įgyvendinimas;
2. Su viešosiomis verslo paslaugomos susijusi veikla, smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo
administravimas;
3. Projektinė veikla.
1. Su turizmo paslaugomis susijusi veikla
Centras turizmo paslaugų srityje: rinko, sistemino, kaupė ir platino informaciją apie
teikiamas turizmo paslaugas; rengė turizmo statistikos apžvalgas; plėtė Ukmergės rajono turizmo
galimybių pristatymą mugių ir parodų pagalba; reklamavo ir viešino rajone teikiamas paslaugas

spaudos, interneto ir kt. priemonių pagalba; plėtojo turizmo paslaugų įvairovę bei kokybę; plėtojo
turizmo informacijos sistemos galimybes; skatino miesto bendruomenę prisidėti prie turizmo
plėtros; skatino turizmo paslaugų sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimą.
Per 2014 m. buvo suteikta konsultacijų – 928 (įskaitant užklausas elektroniniu paštu
bei telefonu), Centre apsilankė turistų – 658 iš jų 68 užsieniečiai; sudaryta 18 individualių maršrutų
bei maršrutų turistų grupėms po Ukmergės rajoną ir Lietuvą.
Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centro lankytojų statistika 2014 m.
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Bendras 2014 m. TVIC lankytojų
pasiskirstymas ketvirčiais
I ketvirtis

II ketvirtis

19%

III ketvirtis

IV ketvirtis

15%

27%
39%

Kelių metų duomenys rodo, jog 2011 m. TVIC sulaukė 443 interesantų. 2012 ir 2013
m. atitinkamai – 430 ir 608 turistų. 2014 m. užfiksuotas lankytojų skaičius – 658 turistai. Palyginus

su praėjusias metais, lankytojų centre skaičius padidėjo. Pastebimas ženklus turistų, kurie
konsultuojasi telefonu, elektroniniu paštu skaičius – suteikta 270 konsultacijų. Galima daryti
prielaidą, jog žmonės dažniau keliauja savarankiškai, patys susidaro kelionės maršrutus, o turizmo
centras tampa tarsi kelionės konsultantas - nurodo apgyvendinimo, maitinimo paslaugų, pramogų
teikėjus, stovyklavietes, rajono lankytinus objektus.
Daugiausia turistų 2014 m. TVIC aplankė turistinio sezono laikotarpiu – balandžiorugsėjo mėnesiais.

Lietuvos ir užsienio gyventojų TVIC lankomumas 2014 m.
Lietuviai

Užsienio piliečiai

9%

91%

Statistika rodo, jog į TVIC daugiausia kreipiasi Lietuvos piliečiai, besidomintys tiek
vietinio, tiek išvykstamojo turizmo klausimais. 2014 m. sulaukta 590 vietinių turistų.
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2014 m. sulaukta 68 užsienio piliečių. Daugiausia Rusijos – 18, Jungtinių Amerikos
Valstijų – 11 bei Italijos – 6 piliečių. Lyginant su praėjusiais metais, ženkliai sumažėjo turistų iš
Baltarusijos, Ispanijos valstybių, tačiau sulaukta svečių iš Australijos, Norvegijos, Vokietijos ir kitų
šalių.

Ukmergės TVIC apsilankiusių turistų tikslai

Poilsis, laisvalaikis

10%
11%

Draugų ar giminių lankymas
52%
27%

Verslas, profesiniai
interesai
Kiti tikslai

2014 m. turistų, apsilankiusių Centre, prioritetai buvo: 52% poilsis, laisvalaikis, 27%
draugų ar giminių lankymas, 11% verslas, profesiniai interesai bei 10% kiti tikslai.
Ukmergės rajono apgyvendinimo įstaigų statistika
Apgyvendinimo tipas

Kiekis

Vietų skaičius

1.

Viešbučiai

3

191

2.

Kaimo turizmo sodybos

15

401

3.

Dvarai

2

244

4.

Stovyklavietės

2

320

5.

Kempingas

1

80

6.

Svečių namai

2

120

Lyginant su praėjusiais metais, Ukmergės rajone sumažėjo kaimo turizmo sodybų (-3),
tačiau atsirado du nauji turistų apgyvendinimui skirti objektai – kempingas bei svečių namai.
Kempinge „Šventupė“ įrengtos aikštelės palapinėms bei kemperiams. 2014 m. Ukmergės rajone
atsirado dveji svečių namai galintys talpinti iki 120 svečių – Siesikų bei Taujėnų dvare. Viso
Ukmergės mieste ir rajone esančios apgyvendinimo įstaigos gali apgyvendinti iki 1356 turistų vienu
metu.
Į TVIC besikreipiantys lankytojai labiausiai domėjosi pigesnėmis apgyvendinimo
paslaugomis – svečių namuose, stovyklavietėse, kempinge.

Sąvokos
Apgyvendinimo įstaiga – vietinis veiklos rūšies vienetas, teikiantis trumpalaikio
apgyvendinimo paslaugas už mokestį ir sudarantis sąlygas tenkinti nakvynės ir higienos poreikius.
Apgyvendintų turistų skaičius apima Lietuvos gyventojus ir atvykusius užsieniečius, kurie
bent vienai nakvynei apsistoja apgyvendinimo įstaigoje.
Naujausia statistika rodo, jog apgyvendinimo nišoje Ukmergės rajone dominuoja
viešbučiai, kuriuose buvo apgyvendintas 2978 turistai. Kaimo turizmo sodybose tuo pat metu
apgyvendinta 2028 turistai.
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2014 m. turistų skaičius Lietuvos
apgyvendinimo įstaigose padidėjo 5,6%. Lietuvių skaičius išaugo – 6,7%, užsienio turistų – 4,5%,
daugiausia sulaukta turistų iš Rusijos, Baltarusijos, Vokietijos ir kt.
Apskaičiuota, jog lietuviai apgyvendinimo įstaigose vidutiniškai apsistoja 2,8 paros,
tuo tarpu užsieniečiai – 2,2 paros ir tai yra trumpiau negu, kad 2013 metais.
Tarp apgyvendinimo įstaigų svečių iš užsienio populiariausi buvo Vilnius, Kaunas,
Druskininkai, Klaipėda ir Palanga. Taip pat pastebima, jog Lietuvos kurortai šaltuoju metų laiku
sulaukia daugiau vietinių nei užsienio turistų.
Pagal suteiktų nakvynės paslaugų skaičių tarp Lietuvos savivaldybių, Ukmergė užima
40 vietą bei penktą vietą Vilniaus apskrityje
Ukmergės krašto turizmo išteklių pristatymas internetinėje erdvėje
Vadovaujantis statistiniais duomenimis, jog socialiniuose tinkluose naršo 91 proc.
išmaniųjų telefonų savininkų bei 79 proc. turinčių kompiuterius, o kelionių puslapiuose mobiliųjų
telefonu pagalba lankosi 72 proc. daugiau vartotojų. 2013 m. startavo nauja TVIC internetinė
svetainė www.ukmergeinfo.lt. Joje pateikiama aktualiausia informacija turistams – lankytini
Ukmergės miesto ir rajono objektai, įstaigų, tiekiančių maitinimo, apgyvendinimo paslaugas bei
įvairių pramogų teikėjų kontaktiniai duomenys. Kiekvieną dieną svetainėje atnaujinama informacija
apie įvairius kultūrinius, sporto renginius Ukmergėje. Talpinami straipsniai apie įvykusius
renginius, turizmo plėtrai reikšmingus įvykius.
TVIC užmezgė kontaktus su jaunais, perspektyviais fotografais, kurie centrui leidžia
naudotis reprezentatyviomis Ukmergės miesto nuotraukomis, fotoreportažais.
Svetainėje taip pat pateikiama išsami informacija apie Smulkaus ir vidutinio verslo
(SVV) fondo veiklą, verslo plėtros galimybes Ukmergės rajone.
Ukmergės turizmo paslaugos pristatomos ir socialiniame tinklalapyje „Facebook“.
2012 m. centras sukūrė paskyrą, kurioje kasdieną pateikiama naujausia informacija apie renginius,
eksponuojamos įdomios nuotraukos su Ukmergės vaizdais, pateikiami įdomūs faktai apie Ukmergę,
reklamuoji vykstantys renginiai. TVIC paskyra jau turi 1874 gerbėjus, kurie aktyviai seka ir dalinasi
naujienomis su draugais. Tačiau kai kurios šios paskyros publikuojamos naujienos pasiekia iki 5000
„Facebook“ vartotojų. Pastebima, jog internetinėje erdvėje labiau pasiekiami yra jaunesnio amžiaus
žmonės, tuo tarpu vyresni naujienas sužino iš spaudos bei plakatų.
Iki šiol tęsiamas bendradarbiavimas su įvairiais, turistinę informaciją teikiančiais
internetiniais portalais, juose atnaujinama informacija apie lankytinus Ukmergės rajono objektus.
Išplatinus informaciją tikimasi padidėjusio užsienio bei Lietuvos turistų srauto Ukmergės rajone.
Informaciniai mainai vykdomi su LR Valstybiniam turizmo departamentu prie Ūkio ministerijos,
internetiniais
portalais
www.visikeliai.lt,
www.apleisti.lt,
www.turizmogidas.lt ,
www.gediminids.eu, www.manofestivalis.lt, www.einam.lt ir kt.

Surengti 7 turizmo galimybių ir turizmo išteklių Ukmergės rajone pristatymai
moksleivių, miesto svečių grupėms, Lietuvos darbo biržos projekto „Pasitikėk savimi“ dalyviams.
Pristatymo metu pateikiama vizualinė medžiaga apie Ukmergės rajono turizmo galimybes,
pristatoma vietos tautinio paveldo produkcija.
Gegužės 15-17 dienomis Ukmergės kraštas ir lankytinos vietos pristatytos
tarptautinėje miškų parodoje „Baltijos miškai 2014“. Nors dalyvauta itin specifiškoje parodoje,
Ukmergės lankytinais objektais ir suvenyrais susidomėjimas buvo itin didelis.
Teikdamas informaciją ir populiarindamas Ukmergės rajoną, Centras glaudžiai
bendradarbiavo su Lietuvos turizmo ir verslo informacijos centrais, Lietuvos turizmo informacijos
centrais užsienyje, Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija, valstybinėmis turizmo valdymo
institucijomis, kelionių agentūromis ir organizatoriais, Ukmergės rajono savivaldybe bei turizmo
paslaugų teikėjais, kitomis organizacijomis bei įstaigomis.
Centro surengti renginiai
1. Balandžio 19 d., tradicija tampantis Ukmergės dviračių sezono atidarymas, surengtas
bendradarbiaujant su dviračių mėgėjų ratu “ŽAIBAS”. Žygyje dalyvavo gausus būrys
dviratininkų, tarp kurių ne tik ukmergiškiai, tačiau ir svečiai iš Vilniaus, Jonavos, Anykščių,
Rokiškio, Kupiškio ir kitų miestų. Žygio organizatoriai užfiksavo savotišką rekordą –
jauniausią ir vyriausią žygio dalyvius skyrė net 64 metai. Vyriausias dviratininkas, Jonas
Daugėla didžiavosi, jog visą trasą įveikė 27 metų senumo dviračiu ir net neatsiliko nuo
dviratininkų kolonos. Tai puikus įrodymas, jog Centro rengiami dviračių žygiai neturi
amžiaus cenzo ir važiuoti gali visi norintys. Kaip ir kiekviename žygyje organizatoriai
stengiasi dalyvius supažindinti su Ukmergės rajono tautiniu paveldu, tad visi apsilankė
tautodailininko Rimanto Zinkevičiaus sodyboje-muziejuje.
2. Rugpjūčio 09 d. Centras organizavo tradicinį dviračių žygį „Ukmergė – Siesikai Ukmergė“, skirtą prezidento A. Smetonos 140-ojo gimtadienio progai. Jis surengtas
bendradarbiaujant su dviračių mėgėjų ratu “ŽAIBAS”. Žygyje dalyvavo 31 dviratininkas bei
vienas bėgikas. Tradicija tapo Ukmergės policijos komisariato pagalba organizuojant žygius
– dalyviai policijos ekipažų saugiai išlydimi iš miesto. Siekiant padidinti susidomėjimą bei
sudaryti geras sąlygas ir silpnesniems ir stipresniems dalyviams, žygio dalyviams pasiūlyti du žygio
maršrutai, kurių tiksluose buvo vienokios ar kitokios senovės istorijos – vienas tęsėsi iki Siesikų
pilies-dvaro, kitas – skirtas ištvermingiausiems žygio dalyviams – iki pat Užugirio dvaro, kur vyko
Smetoninių šventė. Siesikuose laukė ne tik ekskursija po Siesikų dvarą, kurią vedė jo šeimininkas
Audrys Matulaitis, bet ir sertifikuoto tautinio paveldo produktų degustacija – Audronės
Kazlauskienės gaminti pieno gaminiai – sūriai, varškė, jogurtas.

3. Spalio 4 d., dviračių sezono Ukmergėje uždarymas. Organizuotas kartu su dviračių mėgėjų
ratu “ŽAIBAS” bei Ukmergės rajono Vietos veiklos grupe. Žygyje dalyvavo 57 žmonės.
Nuo Ukmergės įveikus keliolika kilometrų miško keliais iki Kazlaučiznos kaimo, žygio
dalyviai atvyko į Šarūno Žentelio kaimo turizmo sodybą „Sidabrinė pieva“, kur juos
pasitiko Ukmergės rajono bendruomenių nariai. Dviratininkai apsižvalgė jų surengtoje
mugėje, vaišinosi kulinarinio paveldo vaišėmis bei klausė naujojo dviračio maršruto
pristatymo, apjungiančio kelis aplinkinius, tame tarpe ir Ukmergės, rajonus. Šio renginio
lankytojams buvo paruošta dar viena staigmena – dviračių orientacinės varžybos po Veprius.
Jose galėjo dalyvauti ir neturintys savo dviratės transporto priemonės – projekto lėšomis
Ukmergės rajono VVG įsigijo dešimt naujų dviračių, kuriuos pirmieji išbandė orientacinių
varžybų dalyviai. Greičiausios ir išmaniausios komandos buvo apdovanotos prizais, o
kitiems varžybų dalyviams padovanoti atšvaitai.
4. Spalio – lapkričio mėnesiais vyko paramos akcija „Ukmergė – Podolės Kamenecui“, skirtas
paremti nuo karo Ukrainoje nukentėjusius gyventojus. Ukmergės miesto prekybos centruose
savanoriai rinko ukmergiškių nupirktus ir paaukotus pirmo būtinumo daiktus, kurie vėliau
kaip labdara iškeliavo į Ukrainą. Centras prie projekto prisidėjo kaip pagrindinis

informacinis partneris – viešino skelbimus, parengė informacinius straipsnius vietinei
spaudai.
5. Centro patalpose surengta Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ auklėtinių
fotografijų paroda „Ukmergės stogai“.
Informacija apie Centro organizuojamus renginius pateikiama naujienų portaluose
www.vilkmerge.lt, www.gzeme.lt, www.ukzinios.lt, www.delfi.lt, www.15min.lt, Ukmergės rajono
savivaldybės tinklapyje, taip pat savaitraščiuose: “Gimtoji žemė”, “Ukmergės žinios”, “Ukmergė”.
Informacija taip pat platinama per kitų miestų turizmo informacijos centrus, informacija siunčiama
vietos įmonių vadovams.
2014 m. TVIC parengė ar prisidėjo prie šių leidinių parengimo:
1. Bendradarbiaujant kartu su Ukmergės rajono savivaldybės Kultūros skyriumi, išleistas
Ukmergės senamiesčio turistinis žemėlapis „Sveiki! Aš – Ukmergės senamiestis“. Jame
sužymėti senamiesčio lankytini ir turistams aktualūs objektai, kitoje žemėlapio pusėje
kiekvieno jų išsamus aprašas. Žemėlapis išleistas lietuvių ir anglų kalbomis.
2. Parengta Ukmergės miestą bei rajoną reprezentuojanti knyga.
3. Bendradarbiaujant su Ukmergės rajono VVG, parengtas informacinis leidinys „Dviračių
maršruto gidas. Širvintų, Ukmergės, Molėtų, Švenčionių rajonai“. Parengti tekstai apie
Ukmergės miesto ir rajono lankytinus objektus.
4. Ženkliai prisidėta prie tarptautinio istorinio projekto „Gediminaičių keliais“ maršruto
parengimo, parengti straipsniai internetiniai svetainei www.gediminids.eu
2. Su viešosiomis verslo paslaugomis susijusi veikla
Įgyvendinant su viešosiomis verslo paslaugomis susijusią veiklą buvo siekiama:
1. užtikrinti viešųjų paslaugų verslui prieinamumą Ukmergės rajono savivaldybėje;
2. sudaryti galimybes fiziniams asmenims, ketinantiems pradėti verslą, smulkiems ir
vidutiniams verslo (SVV) subjektams ir kt. lengvatinėmis sąlygomis gauti viešąsias
paslaugas;
3. skatinti verslumą Ukmergės rajono savivaldybėje, prisidėti prie naujų įmonių steigimo ir
naujų darbo vietų kūrimo;
4. prisidėti prie konkurencingumo didinimo Ukmergės rajono savivaldybėje;
5. prisidėti prie naujų SVV subjektų steigimo regione ir padėti jau veikiantiems SVV
subjektams plėtoti savo veiklą, prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų, didinti
konkurencingumą ir veiklos efektyvumą.
Įgyvendinant su viešosiomis verslo paslaugomis susijusią veiklą (fiziniams asmenims
ketinantiems pradėti verslą, SVV subjektams), Centras teikė verslo informacijos, konsultavimo ir
kitas paslaugas bei organizavo informacinius renginius, mokymus. Šias paslaugas Centras teikė
ištisus metus.
2014 m. suorganizuoti 10 sklaidos ir mokomieji seminarai ES finansuojamų projektų
temomis, finansinės paramos verslo subjektų, turizmo skatinimo tematika.
Informacijos teikimo paslaugos. Verslo informacijos paslaugos teikiamos
dažniausiai, kliento pageidavimu, telefonu, raštu, taip pat elektroniniu paštu bei teikiama žodžiu
asmeniškai atvykus į Centrą. Aktuali verslo informacija talpinama interneto tinklapyje
www.ukmergeinfo.lt (skiltyse: verslas, verslo renginiai, naujienos), kuri nuolat yra atnaujinama,
taip pat aktuli verslo informacija siunčiama naujienlaiškiais.

2014 m. viešosios verslo informacijos paslaugos buvo teikiamos ištisus metus šiais
klausimais: verslo pradžia nesteigiant įmonės (verslo liudijimo, individualios veiklos pažymos
įsigijimas, mokėtini mokesčiai, leidimai ir t.t.); įmonės steigimas (įmonių įregistravimo procedūra,
mokesčių sistema, darbo teisė, leidimai, licencijos ir t.t.); įmonės vidaus valdymas (vadyba,
projektų valdymas, kokybės vadyba, žmogiškieji ištekliai, finansų valdymas ir kt.); kitais aktualiais
klausimais (informacijos paieška IT sistemoje, mokėtini mokesčiai, deklaravimas, sutartys, su darbo
santykiais susiję klausimai ir kt.)
Fizinius asmenis, ketinančius pradėti verslą, domino kaip ir kur įsigyti verslo
liudijimus ar individualios veiklos pažymas, kiek kainuos verslo liudijimas, kokie mokesčiai jų
laukia įsigijus verslo liudijimus ar individualios veiklos pažymas, kada ir kaip reiks deklaruoti
veiklos pajamas, ES ar kitos paramos gavimo galimybės. Taip pat domino įmonių steigimo ir
įregistravimo procedūra, įmonės teisinės formos pasirinkimo privalumai ir trūkumai, mokėtinų
mokesčių skirtumai bei buhalterinės apskaitos ypatumai pasirenkant įmonės teisinę formą, įmonės
finansų valdymas, sąnaudų ir pajamų apskaita, finansavimo šaltinių paieška, galimybė skolintis iš
bankų ir kt. aktuali informacija.
Verslo įmonių struktūros analizė pagal įmonių teisines formas rodo, kad gausiausia
rajone smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių grupė – uždarosios akcinės bendrovės (UAB),
individualiosios įmonės (IĮ). Nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. norintieji pradėti savo verslą gali steigti
naujos teisinės formos įmonę – mažąją bendriją.
Fiziniai ir juridiniai asmenys informacijos dažniausia teiraudavosi IT arba
telekomunikacijų pagalba bei atvykdavo į Centrą.
Verslo pradžios krepšelis – tai čekis, suteikiantis teisę nemokamai gauti paslaugas
asmenims iki 29 metų, VšĮ Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centre, teikiamas pagal
„Pirmųjų verslo metų krepšelį“. Čekiai dalinami renginių metu. Renginius organizuojame
susirinkus atitinkamam norinčiųjų gauti čekius asmenų skaičiui. Asmuo, gavęs čekį ir norėdamas
pasinaudoti pagal čekį teikiamomis paslaugomis, ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo čekio gavimo
dienos turi įkurti įmonę ir ją užregistruoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Su
registracijos pažymėjimo kopija ir čekiu asmuo kreipiasi į mus ir mes jam suteikiame:
50 valandų konsultacijų:
1. buhalterinės apskaitos vedimo klausimais;
2. darbo teisės ir saugos klausimais;
3. raštvedybos dokumentų tvarkymo klausimais;
4. sutarčių sudarymo klausimais;
5. licencijų, leidimų gavimo klausimais;
6. verslo finansavimo klausimais;
7. paramos verslui klausimais;
8. pareiginių nuostatų parengimo klausimais;
9. įmonės reklamos, komercinių pasiūlymų rengimo klausimais.
Virtualaus biuro paslaugos: adreso suteikimas (adresas suteikiamas tik
korespondencijai, bet ne įmonės registravimui) (1 vnt.); pašto dėžutė (1 vnt.); fakso siuntimo
paslaugos (20 lapų); spausdinimo paslaugos (100 lapų); kopijavimo paslaugos (100 lapų);
skenavimo paslaugos (100 lapų); el. paštas (1 vnt.); interneto prieiga (50 val.).
Taip pat registruojame į 24 val. trukmės mokymus (mokymus organizuojame VšĮ
Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centre susidarius ne mažesnei kaip 10 interesantų grupei):






parama verslui;
verslo finansavimo galimybės;
buhalterinės apskaitos vedimo ir finansų apmokymai;
marketingo klausimai;
verslo plano klausimai;

 derybų klausimai;
 verslo procesų klausimai;
 strateginio įmonės valdymo klausimai;
 darbo teisės ir saugos klausimai;
 raštvedybos dokumentų tvarkymo klausimai;
 sutarčių sudarymo klausimai.
*Pirmųjų verslo metų paslaugų krepšeliai teikiami asmenims iki 29 m.
2014-05-20 organizuotas verslumo skatinimo renginys moksleiviams kartu su VšĮ
„Versli Lietuva“. VšĮ Ukmergės TVIC atsakingas už renginio viešinimą, verslo įmonių atstovų
informavimą, dalyvių pritraukimą.
2014-05-26 verslui skirtame renginyje apie ES numatomą paramą verslui – klasterių
vystymo galimybes. Seminaras "Klasterių vystymo perspektyvos: tarpsektorinis bendradarbiavimas
ir viešosios paramos galimybės". VšĮ Ukmergės TVIC atsakingas už renginio viešinimą, verslo
įmonių atstovų informavimą, dalyvių pritraukimą.
2014-06-06 „Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijos ir kiti aktualūs
eurointegracijos aspektai“. Gražėjantis Ukmergės rajonas. Kokią gi dar Eurointegracijos naudą
jaučia ukmergiškiai? Kokių investicijų laukia?“ Renginio iniciatorius LR finansų ministerija,
bendradarbiaujant su Ukmergės rajono savivaldybe, VšĮ Ukmergės TVIC atsakingas už renginio
viešinimą, verslo įmonių atstovų informavimą, dalyvių pritraukimą.
4 susitikimai–diskusijos su Vilniaus teritorinės darbo biržos, Ukmergės skyriaus
projekto „Pasitikėk savimi“ dalyviais, dėl galimybių kurti verslą, darbo vietas sau ir kitiems.
Seminaras „Pradėk savo verslą“. 20 dalyvių išklausė informaciją apie pirmuosius
žingsnius, norint pradėti savo verslą, juridinės įmonės formos pasirinkimą, įmonės registravimą,
banko atstovas pristatė smulkaus ir vidutinio verslo finansavimo galimybes.
Mokymai „Verslumo pagrindai“, išklausę 4 valandų mokymus dalyviai gauna
dalyvavimą patvirtinančius pažymėjimus.
Pradėta kurti nauja viešoji paslauga, duomenų bazė apie Ukmergės mieste bei rajone
esančius laisvus sklypus, pastatus, patalpas tinkamas verslo plėtrai. Pradėtas bendras savivaldybės
privatizuojamų objektų, parduodamų, išnuomojamų sklypų, patalpų registras. Vykdoma įmonių
apklausa, informacija sisteminama ir bus talpinama vienoje duomenų bazėje, kuri skelbiama
savivaldybės tinklapyje www.ukmerge.lt bei VšĮ Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centro
tinklapyje www.ukmergeinfo.lt.
2014 m. liepos 23 d. Europos Sąjungos bendrųjų reikalų ministrų taryba priėmė
galutinį sprendimą dėl Lietuvos dalyvavimo Ekonominėje ir pinigų sąjungoje (EPS) nuo 2015 m.
sausio 1 d. Nuo šios datos Lietuva tampa devynioliktąja visaverte euro zonos nare, kurioje
naudojama bendroji Europos Sąjungos valiuta – euras. Ukmergės rajono verslininkai buvo
kviečiami konsultuotis kainų perskaičiavimo, pasirengimo euro įvedimui klausimais. Centre
dalinamos „Atmintinės apie Eurą“, valiutos vertyklės.
Nemokamos informacinės–konsultacinės ir mokymo paslaugos suteiktos 612 rajono
SVV subjektams. Virš 200 tikslinės grupės atstovų sustiprino savo gebėjimus dvylikoje sričių:
verslo pradžia; verslo planavimas; rinkodara; įmonės valdymas; finansų kontrolės, analizės ir
valdymas; finansavimo šaltinių paieška; ES struktūriniai fondai; darbo teisė; personalo valdymas;
informacinės technologijos ir jų panaudojimas; informacijos paieška ir jos valdymas; verslo
partnerių paieškos.
Organizuojamų renginių metu apklausti dalyviai bei išsiaiškinti jų poreikiai
viešosioms verslo paslaugoms ateityje. Gauta informacija bus panaudota sudarant sekančių
mokymus, seminarų ir informacijos sklaidos renginių grafikus. Visa tikslinėms grupėms aktuali
informacija teikiama telefonu, elektroniniu paštu, talpinama internetinėje svetainėje
www.ukmergeinfo.lt.

Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo administravimas
Ukmergės rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo (toliau – SVV) rėmimo
fondas (toliau – Fondas) skirtas skatinti Ukmergės rajono savivaldybės ekonomikos plėtrą, didinti
jos konkurencingumą, teikiant finansinę paramą savarankiška ūkine komercine veikla
užsiimantiems fiziniams asmenims, įmonėms, viešosioms įstaigoms ir kitiems smulkaus ir vidutinio
verslo subjektams, verslo paramos institucijoms bei visuomeninėms verslininkų organizacijoms,
vykdančioms ekonominę veiklą arba teikiantiems viešąsias paslaugas verslui Ukmergės
savivaldybės teritorijoje ir atitinkantiems šių nuostatų reikalavimus.
2014 m. fondui skirtas finansavimas – 30 000 Lt., įvyko trys SVV posėdžiai, kurių
metu buvo svarstomos 35 pateiktos paraiškos, bendra pateiktų paraiškų suma sudarė – 230 223 Lt;
bendra suma prašomoms subsidijoms sudarė – 78 471 Lt. SVV fondo parama pasinaudojo 26
smulkaus ir vidutinio verslo subjektai. Daugiausiai įmonių subsidijos skirtos pagal 11 (naujai
įregistruotų SVV subjektų pradinių steigimosi išlaidų subsidijavimas) bei 3 (SVV subjektų
konsultavimo bei mokymo subsidijavimas) tvarkas.
3. Projektinė veikla
Projektas "Šventosios upės trasos Ukmergės rajone pritaikymas turizmui"
VP3 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa, VP3-1.3-ŪM-01-V-01 priemonė
„Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir
plėtra".
Projekto tikslas – skatinti atvykstamąjį ir vietos turizmą, sukuriant viešojo turizmo
infrastruktūrą, kuri skirta ekologiniam (pažintiniam), aktyvaus poilsio turizmui kurti Ukmergės
rajone. Projekto uždavinys – įsigyti projektavimo ir kitas inžinerines paslaugas, įrengti Šventosios
upės pakrantės teritoriją, įrengti Šventutės kempingą bei atlikti lauko tinklų ir gerbūvio darbus.
Įgyvendinimo laikas
Projekto pradžia: 2009 m. birželio 8 d.
Projekto pabaiga: 2012 m. rugsėjo 28 d. (galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita
patvirtinta – 2013 m. sausio 4 d.)
Projekto vertė 2 954 127,00 Lt
Savivaldybės lėšos 555 524,99 Lt
Įgyvendinto projekto aprašymas:
Projekto įgyvendinimo darbai vyko dvejose teritorijose. Šventupės kaime ant upės
kranto įrengtas kempingas, atitinkantis ES reikalavimus. Sutvarkyta aplinka ir teritorija palapinių,
kemperių bei automobilių stovėjimo aikštelėms, įrengtas pagrindinis kempingo pastatas. Kempingas
talpina 5 autopriekabas, 15 palapinių vietų, yra vaikų žaidimų, automobilių stovėjimo aikštelės,
pastatas su dušais, prausyklomis, skalbykla, tualetais, maisto ruošimo patalpa. Teritorija yra saugi,
ji aptverta, stebima vaizdo kameromis, pritaikyta žmonėms su negalia.
Antroji teritorija – Šventosios upės pakrantė tarp Vilniaus ir Basanavičiaus gatvių.
Sutvarkyta pakrantės teritorija, įrengtas 2,5 metrų pločio apšviestas pėsčiųjų-dviračių takas, įrengta
vaikų žaidimų aikštelė, vandens kolonėlė, pontoninė prieplauka baidarėms, dviračių stovai,
pavėsinės.
Įgyvendintas „Šventosios upės trasos Ukmergės rajone pritaikymas turizmui"
projektas skatins vietinį ir atvykstamąjį turizmą, bus išspręsta apgyvendinimo vietų trūkumo
problema sezono metu, skatins aktyvųjį poilsį, kuris svarbus užtikrinant sveiką Ukmergės rajono

gyventojų ir svečių gyvenimo būdą ir sveikatą, atsiras galimybės populiarinti pažintinį, ekologinį,
kultūrinį turizmą.
Vadovaujantis „Verslo paramos agentūros“ taisyklėmis, įrengtas Šventupės
kempingas viešojo konkurso būdu turėjo būti atiduotas valdyti operatoriui. VšĮ Ukmergės turizmo ir
verslo informacijos centras parengė nekilnojamojo turto nuomos konkurso sąlygas. Neįvykus
pirmajam konkursui, turtas išnuomotas paskelbus konkursą pakartotinai, 2013 m. birželio 7 d.
Nuomos sutartis pasirašyta su UAB „VIAPLASTAS“, atstovaujamos direktoriaus Prano
Paškevičiaus.
2013 m. birželio 20 d. sutartimi Nr. STR-04 nuomotojas įsipareigoja išnuomoti 5
metams nuomininkui VšĮ Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centras valdomą nuosavybės
teise nekilnojamąjį turtą (toliau – turtas) – nekilnojamąjį turtą A. Vienuolio g. 15, Šventupės k.,
Vidiškių sen. Ukmergės rajono sav.:
kempingo pastatas (unikalus Nr. 4400-2471-3100, plane pažymėtas 1K1b, bendras
plotas – 181,86 kv. m);
kiti statiniai (inžineriniai) – tvora (unikalus Nr. 4400-2471-4694, plane pažymėtas t;
šaligatvis (unikalus Nr. 4400-2471-4418, plane pažymėtas b1); autoaikštelė (unikalus Nr. 44002471-4461, plane pažymėtas b2); autopriekabų aikštelė (unikalus Nr. 4400-2471-4507, plane
pažymėtas b3); palapinių su transporto priemonėmis aikštelė (unikalus Nr. 4400-2471-4550, plane
pažymėtas b4); žaidimų aikštelė (unikalus Nr. 4400-2471-4594, plane pažymėtas b5); gręžtinis
šulinys su vandentiekio tinklais (unikalus Nr. 4400-2471-4618, plane pažymėtas V); lietaus nuotekų
tinklai (unikalus Nr. 4400-2471-4683, plane pažymėtas L); buitinių nuotekų tinklai su valymo
įrenginiais (unikalus Nr. 4400-2471-4636, plane pažymėtas N).
Nuomininkas įsipareigoja mokėti nuompinigius – 667,00 Lt per mėnesį.
VšĮ Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centras kiekvienais metais teikia
ataskaitą po projekto užbaigimo Lietuvos verslo paramos agentūrai (LVPA), atsiskaito už projekto
rodiklių pasiekimą, t.y. pritrauktų turistų skaičių per metus. 2014 m. pritrauktų turistų skaičius (per
du metus nuo 2013m.) siekė 8800 turistų. Planuojama galutinį rodiklį pasiekti per 3 metus po
projekto įgyvendinimo. Pritrauktų turistų srautai apskaičiuojami pagal baidarių nuomos paslaugų
teikėjų pateiktas deklaracijas. Kempingas operatoriui valdyti perduotas 2013 m. rugpjūčio. mėn.,
klasifikuotas lapkričio mėn. 2014 m. turistus aptarnavo pirmąjį sezoną, priėmė 1001 turistą.
Tikėtina, kad kitą sezoną žymiai išaugs turistų skaičius dėl padidėjusio kempingo žinomumo.
Projektas „Verslumo skatinimas Ukmergės rajone“. Finansavimas skirtas iš Ukmergės
rajono savivaldybės biudžeto.
Įgyvendinimo laikas
Projekto pradžia: 2014 m. sausio mėn.
Projekto pabaiga: 2014 m. gruodžio mėn.
Projekto vertė 14 000 Lt
Vykdant programą „Verslumo skatinimas Ukmergės rajone“ suteiktos viešosios
paslaugos fiziniams asmenims, ketinantiems pradėti verslą, ir smulkiojo ir vidutinio verslo
subjektams konsultavimo paslaugos Centre teikiamos nemokamai visus metus. Šiais metais
suteiktos viešosios paslaugos padėjo pradėti verslą daugiau kaip 5 smulkiojo ir vidutinio verslo
subjektų.
Projekto rezultatai:

Fiziniai asmenys, pradėję verslą, ir smulkaus ir vidutinio verslo subjektai, kuriems
suteiktos paslaugos projekto įgyvendinimo metu
Suteiktos paslaugos

Fizinių asmenų, ketinančių pradėti verslą ir

Informaciniai paklausimai
Konsultacijos
Verslo informacijos sklaidos renginiai
Mokymai

smulkaus ir vidutinio verslo subjektų skaičius
438
212
10
5

Įgyvendinus projektą kokybiškos nemokamos informacinės – konsultacinės ir
mokymo paslaugos suteiktos 612 rajono SVV subjektams. Virš 200 tikslinės grupės atstovų
sustiprino savo gebėjimus dvylikoje sričių: verslo pradžia; verslo planavimas; rinkodara; įmonės
valdymas; finansų kontrolės, analizės ir valdymas; finansavimo šaltinių paieška; ES struktūriniai
fondai; darbo teisė; personalo valdymas; informacinės technologijos ir jų panaudojimas;
informacijos paieška ir jos valdymas; verslo partnerių paieškos.
Projektas ,,Saugūs ir sveiki važiuodami dviračiais“. Finansavimas skirtas iš Ukmergės
rajono savivaldybės biudžeto.
Įgyvendinimo laikas
Projekto pradžia: 2014 m. balandžio mėn.
Projekto pabaiga: 2014 rugsėjo mėn.
Projekto vertė - 500 Lt.
Įgyvendinant projektą siekta sutraukti dviračių sporto entuziastus ir mėgėjus sveikai,
aktyviai ir turiningai praleisti laisvalaikį bei pažinti savo gimtą kraštą. Suorganizuoti 3 dviračių
žygiai, pritraukę daugiau nei 142 dalyvius, kurių metu vyko dvi tautinio paveldo gaminių
degustacijos.
Projektas Ukmergės rajono lankytinų kultūros paveldo objektų informacinis-pažintinis
žemėlapis „Ukmergės rajonas. Keliauk! Pažink! Grožėkis!“.
Finansavimas neskirtas.
Projektas „Gediminaičių dinastijos pėdsakais...“.
Įgyvendinimo laikas
Projekto pradžia: 2015 m. gegužės mėn.
Projekto pabaiga: 2015 m. rugsėjo mėn.
Projekto vertė 30 000 Lt.
Patikta paraiška. Projektas vertinamas
IV. CENTRO TURTAS
II. APSKAITOS POLITIKA
VŠĮ Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centro buhalterinė apskaita tvarkoma ir
finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiais apskaitos principais: įmonės, veiklos
tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, atsargumo, neutralumo ir turinio
svarbos.
Įstaigos apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiais
teisės aktais:
1. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu Nr. IX-574;

2. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-

372 „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų
buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių
patvirtinimo";
3. Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu Nr. IX-1977;
4. Kiti teisės aktai, reglamentuojantys finansinę apskaitą.
Atsargos apskaitomos FIFO metodu. Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam
turtui taikomi maksimalūs nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvai, patvirtinti Lietuvos
Respublikos 2001 m. gruodžio 20 d. įstatymu Nr. IX-675.
Finansinės ataskaitos yra pateikiamos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta –
Eurais ir euro centais (EUR). Įmonė naudoja buhalterinę programą "Elit", kurią įsigijo 2007 m.
birželio mėnesį.
VšĮ Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centro vykdomos ūkinės operacijos ir
įvykiai pagal ekonominę jų prasmę yra grupuojami į stambias grupes, kurios vadinamos finansinių
ataskaitų elementais. Finansinių ataskaitų elementai naudojami Ukmergės turizmo ir verslo
informacijos centro finansinei būklei ir veiklos rezultatams įvertinti. Balanse pateikti elementai –
turtas, įsipareigojimai ir nuosavas kapitalas, apibūdina centro finansinę būklę. Veiklos rezultatų
ataskaitoje pateikiami elementai - pajamos ir sąnaudos, naudojami VšĮ Ukmergės turizmo ir verslo
informacijos centro veiklos rezultatams įvertinti.
Dotacijų apskaita tvarkoma kaupimo principu, t.y. dotacijos arba jų dalys
pripažįstamos panaudotomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su dotacijomis susijusios
sąnaudos.
Nematerialus ilgalaikis turtas
Nematerialiuoju turtu laikomas nepiniginis, neturintis materialios formos turtas,
kuriuo įstaiga disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės ekonominės
naudos.
Nematerialus turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina,
balanse parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją
Materialus ilgalaikis turtas
Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kurį ketinama naudoti ilgiau kaip
vienerius metus ir kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė nei 868,86 EUR.
Ilgalaikis materialus turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, balanse
parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą. Nusidėvėjimas skaičiuojamas
tiesiniu metodu. Taikomi maksimalūs ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai, patvirtinti Lietuvos
Respublikos 2001 m. gruodžio 20 d. įstatymu Nr. IX-675.
Trumpalaikis turtas
Atsargoms priskiriamas turtas, skirtas sunaudoti per vienerius metus. Įsigijimo metu
atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina. Kitos su atsargų įsigijimu susijusios
išlaidos, kaip transporto, negrąžintini mokesčiai ir pan., priskiriamos to laikotarpio, kurį jos buvo
patirtos, sąnaudomis. Inventoriaus, kurį įsigijus perduodamas naudoti, vertė iš karto pripažįstamas
sąnaudomis.
Dalininkų kapitalas
VšĮ Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centro įstatinis kapitalas 25254,87 EUR.
Kapitalas yra pilnai apmokėtas.

Per ataskaitinius 2015 metus VšĮ Ukmergės turizmo ir verslo centras patyrė 1714 EUR
nuostolį.
Dotacijos, subsidijos ir tikslinis finansavimas
Gautinas tikslinis finansavimas, dotacijos ir subsidijos apskaitoje registruojamos tik
tada, kai gaunama patikima informacija, kad lėšos bus gautos arba yra gautos.
Tikslinis finansavimas iš valstybės, savivaldybės biudžetų programoms ar projektams
įgyvendinti pajamomis pripažįstamas tą laikotarpį, kai patiriamos su programos ar projekto
vykdymu susijusios sąnaudos.
Lėšos ar gautas turtas, iš kitų šaltinių pajamomis pripažįstami, tą laikotarpį, kai
patiriamos sąnaudos, sunaudojamas ar nudėvimas turtas.
Per 2015m. IV ketvirtį buvo gauta finansavimo pagal Ukmergės rajono savivaldybės
programas:
Programos/projekto pavadinimas
Finansavimo suma, EUR
Turizmo paslaugų plėtros Ukmergės rajone
33380.00
Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo
3800.00
programa
Verslumo skatinimo programa
3792.00
Dviračių žygis Prezidento A.Smetonos gimimo
80.00
dienai paminėti
Iš viso gauta per 2015m. IV ketv.
41052,00
2015m. gruodžio mėn. 31d. dotacijų likutį sudarė 6619Eur. Tai pagal 2012-11-30d.
“Savivaldybės turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo ir
priėmimo aktą” Nr.(19.1.7)SŪ9-103 perduotas ilgalaikis materialus ir trumpalaikis turtas.

Pajamos ir sąnaudos
Pajamos pripažįstamos kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos
uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis laikomos tik ekonominės naudos
padidėjimas. VšĮ Ukmergės turizmo ir verslo centro uždirbtos pajamos per 2015 metus sudarė
22855,76 EUR, bei 130320,96 EUR finansavimo pajamos.
Sąnaudos, patirtos vykdant programas ir uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas,
apskaitoje registruojamos ir finansinėje atskaitomybėje parodomos taikant kaupimo principus,
neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudomis pripažįstama tik to ataskaitinio ar ankstesnių
laikotarpių dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms. Išlaidos, nesusijusios
su per ataskaitinį laikotarpį uždirbtomis pajamomis, bet skirtos būsimųjų laikotarpių pajamoms
uždirbti, apskaitoje registruojamos ir finansinėje atskaitomybėje pateikiamos kaip turtas. Tais
atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį turėtų išlaidų neįmanoma susieti su konkrečių pajamų
uždirbimu ar ateinančiais laikotarpiais jos neduos pajamų, šios išlaidos pripažįstamos įstaigos
sąnaudomis tą laikotarpį, kurį buvo patirtos.
Įsipareigojimai
Įsipareigojimai apskaitoje registruojami ir finansinėje atskaitomybėje pateikiami jų
verte atsiradimo dieną. VŠĮ Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centras 2015 m. gruodžio 31d.
liko skolingas tiekėjams 4904,28 EUR už suteiktas paslaugas.
III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

III.1 Įstaigos nematerialųjį turtą sudaro programinė įranga, internetinė svetainė,
buhalterinė programa. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nematerialiojo turto likutinė vertė –
6,66EUR.
III.2 VšĮ Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centras 2012 m. baigė vykdyti
projektą “Šventosios upės trasos Ukmergės rajone pritaikymas turizmui”. Projekto metu įsigytas
ilgalaikis turtas atsispindi eilutėje pastatai ir statiniai. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė yra
589682,52 EUR.
Eil.
Nr.

Turto pavadinimas

1.

Programinė įranga

Likutis
pradžiai
2015-01-01
6,66

2.

Pastatai ir statiniai

3.

Kita įranga, prietaisai, įrankiai
ir įrengimai

4.

Transporto priemonės
VISO:

Įsigyta Nusidėvėji
mas
-

-

Likutis
pabaigai
2015-12-31
6,66

632079,81

-

69453,00

562626,81

11645,28

-

2612,96

9032,32

0,29

-

-

0,29

643732,04

-

72065,96

571666,08

Ataskaitiniame laikotarpyje perleisto ir nurašyto ilgalaikio materialiojo ir
nematerialiojo turto nebuvo.
VŠĮ Ukmergės turizmo ir verslo centras naudojasi negyvenamosiomis patalpomis
pagal 2006m. kovo 26 d. su Ukmergės rajono savivaldybe pasirašytą panaudos sutartį Nr.20-472
ir 2015-09-29 papildomą susitarimą Nr.20-791. Bendras patalpų plotas yra 301,56 kv. m. Sutartis
sudaryta 10 metų laikotarpiui. Už minėtas patalpas įstaiga nuomos mokesčio nemoka.
III.3 Trumpalaikį turtą sudaro:
 atsargos ir prekės , skirtos perparduoti – 790,85 EUR;
 išankstiniai apmokėjimai – 1470,7 EUR;
 pirkėjų įsiskolinimas – 322,87 EUR.
VšĮ Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centras pinigų ir jų ekvivalentų 2015 m.
gruodžio 31d. turėjo 1663,93 EUR.
III.4 VšĮ Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centro gauto finansavimo šaltiniai
per ataskaitinius 2015m.:

Eil.
Nr.
1.

2.
3.

Programos (projekto) pavadinimas - Finansavimo šaltiniai
Sutartis Nr. 20-299, 2015-03-03 ir sutartis Nr.20-780, 2015-09-24
„ Turizmo paslaugų plėtra Ukmergės rajone“ - Ukmergės
savivaldybės administracija
Sutartis Nr. 20-760, 2015-09-10, Nr.20-900, 2015-11-05
„Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo programa“ Ukmergės savivaldybės administracija
Sutartis Nr. 20-809, 2015m. 10mėn. „Verslumo skatinimo
programa” - Ukmergės savivaldybės administracija

Finansavimo
suma,
EUR
51024,00

8592,00
3792,00

4.
5.

Projektas „Gediminaičių dinastijos pėdsakais...“ – Lietuvos
Respublikos finansų ministerija (Lietuvos kultūros taryba)
Projektas „Dviračių žygis Prezidento A.Smetonos gimimo dienai
paminėti” - Ukmergės savivaldybės administracija
VISO:

2500,00
80,00
63488,00

III.5 VšĮ Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centro 2015m. pajamos
Pajamų pavadinimas

Eil.Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mokymų, seminarų organizavimo
Pardavimai
Turizmo, konferencijų organizavimo paslaugos
Nuoma
Banko palūkanos
Vertimo paslaugų pajamos
Viso:

Suma,
EUR
2160,06
2907,86
14950,11
2758,11
4,62
75,00
22855,76

III.6 VšĮ Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centro 2015m. sąnaudos
Darbuotojų išlaikymas

Eil. Nr.
1.
2.
3.

Darbo užmokestis
Sodra
Garantinis fondas
Viso:

Eil. Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.

18756,10
5783,76
37,34
24577,20

Patalpų išlaikymas

Suma,
EUR
1450,34
136,09
702,26
1944,12
3268,10
688,80
382,87
8572,58

Kitos sąnaudos

Suma,
EUR
310,52
139,32
449,84

Elektra
Vanduo
Patalpų apsauga
Patalpų šildymas
Biuro išlaikymas
Nuoma (parduotuvė)
Atliekų išvežimas
Viso:

Eil. Nr.
Baudos ir delspinigiai
Banko komisiniai
Viso:

Suma,
EUR

1.
2.
3.
4.
5.

Suma,
EUR
885,20
191,70
123,36
22458,00
215,34
23873,60

Kitos veiklos sąnaudos

Eil. Nr.

Remonto ir eksploatacijos sąnaudos
Komp. programų priežiūros sąnaudos
Kanceliarinės ir pašto sąnaudos
Projektų sąnaudos
Mokesčių sąnaudos
Viso:

Direktorė

Lina Baublienė

Finansininkė

Jurgita Namikienė

V. BAIGIAMOJI DALIS
Įgyvendinat programą „Turizmo paslaugų plėtra Ukmergės rajone“ per 2014 m. buvo
suteikta konsultacijų – 928 (įskaitant užklausas elektroniniu paštu bei telefonu), Centre apsilankė
turistų – 658 iš jų 68 užsieniečiai; sudaryti 18 individualių maršrutų bei maršrutų turistų grupėms
po Ukmergės rajoną bei Lietuvą.
Teikiant viešas verslo paslaugas 2014 m. fiziniams asmenims, ketinantiems pradėti
verslą, SVV subjektams buvo suteikta 212 val. informacijos teikimo paslaugų, atsakyta į 438
paklausimus. Šios paslaugos kliento pageidavimu buvo teikiamos žodžiu, raštu ir elektroniniu paštu
klientams aktualiais klausimais (verslo pradžia nesteigiant įmonės, įmonės steigimas, leidimai kt.).
Ketinantiems pradėti verslą, suteikiamos konsultacijos bei virtualaus biuro paslaugos.
Suorganizuota 10 sklaidos ir mokomųjų seminarų ES finansuojamų projektų temomis, finansinės
paramos verslo subjektų, turizmo skatinimo tematika.

Direktorė

Justina Stalionė

