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NERINGOS SPORTO MOKYKLA 

Juridinių asmenų registras, kodas 191716537, Lotmiškio g. 2, LT-93121, Neringa, telef./faksas.: (8 469) 52 828, 
el.paštas: spmokykla@erdves.lt 

________________________________________________________________________________ 
 
 

NERINGOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

BIUDŽETO SKYRIUI 

 
 

2016 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

2017-01-16 
Neringa 

 
I. BENDROJI DALIS 

 
Neringos sporto mokyklos ( toliau _ Mokyklos) įsteigimo data – 1979 m. vasario 1 d. SSD 

„Žalgiris“ Respublikinė Taryba 1979 m. sausio 26 d. prezidiumo posėdžio nutarimu (protokolas 

Nr.1). 

Mokyklos veiklos pradžia – 1979 m. vasario 1 d. 

Mokyklos teisinė forma – Savivaldybės biudžetinė įstaiga, nesiekianti pelno, turinti juridinio 

asmens teises, herbinį antspaudą, išlaidų sąmatą ir galinti turėti atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas 

Lietuvos Respublikos registruotuose bankuose.  

Mokyklos grupė – neformaliojo švietimo mokykla. 

Mokyklos tipas – sporto mokykla. 

Mokyklos buveinė – Lotmiškio g. 2, LT-93123, Neringa. 

Mokymo kalba – lietuvių kalba. 

Mokyklos steigėjas – Neringos savivaldybės taryba, kodas 188754378, adresas Taikos g. 2, 

LT-93121, Neringa. 

Mokymo forma – dieninė. 

Pagrindinė veiklos sritis – neformalus ugdymas. 

Pagrindinė veiklos rūšis – sportinis mokymas. 

Neringos sporto mokyklos 2016 metų ataskaitos buvo rengiamos vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų 

nustatymo metodikos įstatymu, atitinkamų metų Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto ir 
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savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, kitais biudžeto pajamų gavimą 

ir programų finansavimą reglamentuojančiais teisės aktais, oficialiosios statistikos duomenimis bei 

Neringos savivaldybės Tarybos priimtais sprendimais, Neringos sporto mokyklos direktoriaus 

įsakymais, patvirtintomis programomis. 

II. PAGRINDINIAI BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO RODIKLIAI 

2016 metams pagal sąmatą skirta 195 400 Eur. (šimtas devyniasdešimt penki tūkstančiai 

keturi šimtai eurų 00 ct.) biudžeto lėšų. Iš jų asignavimų padidinimas buvo 22 700,00 Eur. 

(dvidešimt du tūkstančiai septyni šimtai eurų 00 ct) savivaldybės lėšų ir 700,00 (septyni šimtai 00 

ct) eurų valstybės biudžeto lėšų. 

Asignavimų padidinimas buvo reikalingas darbo užmokesčiui ir Sodros įmokoms dėl 

darbuotojams išmokėtų išeitinių išmokų ir kompensacijų už nepanaudotas atostogas, kurios nebuvo 

numatytos biudžeto išlaidų sąmatoje. Taip pat papildomai buvo skirta kitoms išlaidoms vaikų 

užimtumo programai – 1 900,00 eurų, dėl nenumatytų išlaidų dalyvaujant varžybose. Pagal 2016 m. 

liepos 21 d. tarybos sprendimą Nr. T1-139 kitam nematerialiajam turtui skirta 8 500 eurų Neringos 

sporto mokyklos rekonstrukcijos projektiniams pasiūlymams parengti. Dėl dėl padidinto MMA nuo 

350 eurų iki 380 eurų iš valstybės biudžeto papildomai buvo skirta 700,00 eurų. 

Iš viso 2016 metais panaudota 189 507,50 eurų (šimtas aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai 

penki šimtai septyni eurai ir 50 ct.), iš jų 700,00 eur. (septyni šimtai eurų 00 ct.) valstybės biudžeto 

lėšų. Nepanaudota biudžeto lėšų 2016 metų gruodžio 31 dienai liko 5 892,50 eurų. 

Paslaugų pardavimo lėšų 2016 metams skirta 29 000 Eur. (dvidešimt devyni tūkstančiai 

eurų 00 ct.). 

Banko sąskaitų likutis periodo pabaigoje yra 10 057,77 Eur. (dešimt tūkstančių 

penkiasdešimt septyni eurai ir 77 ct). Šią sumą sudaro paslaugų pardavimo lėšos. 

III.  AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS PAGAL EKONOMINĮ STRAIPSNĮ 

2016 metais darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokoms mokėti buvo panaudota 88 

179,30 Eur. biudžeto lėšų. Iš jų darbo užmokesčiui panaudota 67 383,76 Eur., Socialinio draudimo 

įmokoms 20 795,54 Eur. Iš jų iš valstybės biudžeto lėšų darbo užmokesčiui buvo panaudota 600,00 

eurų ir 100,00 eurų Socialinio draudimo įmokoms. 

Prekių ir paslaugų naudojimui panaudota lėšų 62 858,20 eurų. Iš jų lėšos buvo panaudotos 

sekančiai: 

 Medikamentai – 87,62 eurai; 
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 Ryšių paslaugoms – 2 453,14 eurai; 

 Transporto išlaikymui – 3 724,99 eurai; 

 Spaudiniams – 214,82 eurai; 

 Kitoms prekėms – 14 099,54 eurai; 

 Komandiruotės – 70,47 eurai; 

 Kvalifikacijos kėlimas – 951,75 eurai; 

 Komunalinės paslaugos – 4 321,85 eurai,  

 Kitos paslaugos – 36 934,02 eurai., iš jų miesto renginiams išleista 12 592,65 eurai, vaikų 

užimtumui panaudota 20 941,37 eurai, bei kitoms paslaugoms panaudota 3400,00 eurai. 

Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų vykdymui 

2016 metams skirtų biudžeto asignavimų panaudojimas buvo 38 470,00 Eur. Panaudojimas pagal 

ekonominį straipsnį: 

 Transporto priemonės – 30 000,00 eurai. 

 Kitas nematerialus turtas – 8 470,00 eurai. 

 Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš viso nepanaudota biudžeto lėšų – 5 892,50 eurų, 

įsiskolinimai tiekėjams sudarė 929,08 eurai. Skolų tiekėjams nepavyko apmokėti 2016 metais, nes 

sąskaitos faktūros iš tiekėjų buvo atsiųstos pavėluotai, tik 2017 metų pradžioje. 

 

2016 metų pradžiai paslaugų pardavimo lėšų likutis buvo 8962,11 Eur. Per 2016 metus 

paslaugų pardavimo lėšų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokoms mokėti buvo 

panaudota 7 846,42 Eur. Iš jų darbo užmokesčiui panaudota 5997,75 Eur., Socialinio draudimo 

įmokoms 1848,67 Eur.  

Prekių ir paslaugų naudojimui panaudota 5 658,21 Eur. lėšų. Iš jų paslaugų pardavimo lėšos 

buvo panaudotos sekančiai: 

 Kitoms prekėms – 4288,18 eurai; 

 Kitos paslaugos – 1370,03 eurų. 

Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų vykdymui 

buvo panaudota 1200 Eur. kitam nematerialiam turtui įsigyti. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš viso nepanaudota paslaugų pardavimo lėšų – 10057,77 

eurai. 

IV. INFORMACIJA APIE MOKĖTINAS IR GAUTINAS SUMAS 

Įstaigos 2016 m. gruodžio 31 d. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje apskaitomas 929,08 

eurų mokėtinų sumų įsiskolinimas, iš jų: 
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 Ryšių paslaugos – 89,19 eurai; 

 Kitoms prekėms – 55,05 eurai; 

 Komunalinėms paslaugoms – 664,96 eurai; 

 Kitos paslaugos -119,88 eurai; 

 

 

Direktorius                                                                                                 Norbertas Airošius 

 

Vyr. buhalterė                                                                                          Irmina Gedgaudienė 


