Neringos meno mokykla
Įmonės kodas 190894483
Adresas: Pamario g. 4, Neringa

Aiškinamasis raštas
Prie Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ATASKAITŲ
2018 m. birželio mėn. 30 d.

BENDROJI DALIS
Neringos meno mokykla (toliau - Mokykla) yra biudžetinė įstaiga, įsteigta:1971-09-01
vadovaujantis Lietuvos TSR Švietimo ministro 1971-09-02 įsakymu Nr. 153 ir Neringos miesto
darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto 1971-09-24 d. sprendimu Nr. 77 „Dėl vaikų
muzikos mokyklos atidarymo“. Neringos miesto valdybos 1994-12-28 potvarkiu Nr. 183 Neringos
muzikos mokykla pervadinta į Neringos meno mokyklą.
Mokyklos steigėjas - Neringos savivaldybės taryba, Taikos g. 2, LT - 93121, Neringa.
Pagrindinė veiklos sritis – neformalusis švietimas.
Mokykla yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąsias
sąskaitas Lietuvos Respublikoje registruotuose bankuose.
Neringos meno mokyklos Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos sudarytos pagal
2018 metų kovo 31 d. duomenis eurais ir centais su dviem ženklais po kablelio.
ASIGNAVIMAI
2018 metų antro ketvirčio patvirtintas asignavimų planas 195 118,29 eurų.
Iš jų: biudžeto lėšos 186 600 eurų;
pajamų įmokų – 7 000,00 eurų;
pajamų įmokų likučiai (2017-12-31) – 1518,29 eurų.
Per 2018 metų antrą ketvirtį Mokykla gavo asignavimų iš savivaldybės biudžeto (su
pajamų įmokų 2017-12-31 likusiais likučiais 1518,29 eurų) pagal patvirtintas sąmatas 191 914,49
eurų:
iš jų: biudžeto lėšų – 186 300,00 eurų;
pajamų įmokų 5 614,49 eurų.
IŠLAIDOS
Pagal Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitas Mokyklos išlaidos per ataskaitinį
laikotarpį yra – 158 271,81 eurų.
1. Mokyklos biudžeto išlaidos per ataskaitinį laikotarpį – 154 109,20 eurų.
Didžiausią Mokyklos išlaidų dalį sudaro darbo užmokestis ir socialinis draudimas (88 %
visų išlaidų) 135745,95 eurų - iš jų: darbo užmokestis – 106 976,90 eurų ir socialinio draudimo
įmokos – 28 769,05 eurų.
Darbo užmokesčiui 2018 metų pirmam-antram ketvirčiui buvo skirta 126 900,00 eurų.,
panaudota 106 976,90 eurų. Socialinio draudimo įmokoms šiam laikotarpiui – 39 100 eurų,
panaudota 28 769,05 eurų. Nepanaudotos lėšos, nes dalies pedagogų ir kitų darbuotojų atostogos
dėl Dainų šventės persikėlė į liepos mėn.
Prekių ir paslaugų naudojimui išleista 8 033,64 eurų (5,2 % visų išlaidų). Iš jų:


Ryšių paslaugoms išleista – 83,66 eur. Apmokėta AB „Lietuvos paštas“ ir AB „Telia
Lietuva“. Šioms išlaidoms buvo gauta 200,00 eurų. Liko nepanaudota 116,34 eur.







Transporto išlaikymui išleista – 731,09 eurai. Buvo apmokėta 381,09 eurai Neringos
gimnazijai, 300 eurų UAB „Danana“ , 50 eurų Fiodorui Niagulovui už transporto
paslaugas. Transportui ataskaitiniam laikotarpiui buvo skirta 1800,00 eurų.
Komandiruotėms per ataskaitinį ketvirtį išleista – 711,40 eurų. Lėšos panaudotos
darbuotojų komandiruotėms (transporto, apgyvendinimo ir kitoms komandiruotės
išlaidoms). Šių lėšų liko nepanaudotų 88,60 eurai.
Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidoms per ataskaitinį ketvirtį išleista 700,00
eurų:
560,00 eurų už fortepijono ir pianinų derinimą, 140,00 eurų UAB saugos tarnyba
„Argus“ už apsaugos ir GAS patikrinimo paslaugas,
Kvalifikacijos kėlimui Mokykla išleido - 200,00 eurų. Sumokėta 100,00 eurų VŠĮ
„Gyvenimo Universitetas LT“ už švietimo konferenciją LearnED 2018, 30,00 eurų
Klaipėdos universitetui už mokymus, 70 eurų UAB „Pačiolio prekyba“už seminarą
buhalteriams.



Komunalinėms paslaugoms išleista 2 559,79 eurai:
patalpų šildymui – 2015,37 eurai;
elektros energijai – 431,78 eurai;
vandeniui ir kanalizacijai – 72,22 eurų;
už komunalinių atliekų tvarkymą – 40,42 eurai.
Komunalinėms paslaugoms ataskaitiniam laikotarpiui buvo skirta 2 700,00 eurų. Liko
nepanaudota 140,21 eurų, tačiau dar neapmokėta už birželio mėn. paslaugas UAB „Neringos
vanduo“ už vandenį ir nuotekas – 19,42 eurų, UAB „Elektrum Lietuva“ už elektros energiją –
15,32 eurai.






Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms ataskaitiniam laikotarpiui
buvo skirta 700 eurų. Išleista 686,49 eurai. Apmokėta UAB „Sinerta“ už kasetes
spausdintuvui 36,20 eurai, už buhalterinės programos „Biudžetas VS“ (UAB „Nevda“)
priežiūrą 210,00 eurų, dienyno priežiūrą (UAB „Nacionalinis švietimo centras“) – 50,05
eurų; IT paslaugos pagal sutartį Tadui Stonkui 280 eurų, 110,24 eurai VĮ „Infostruktūra“
už paslaugas. Liko nepanaudota 13,51 eurai.
Reprezentacinėms išlaidoms Lietuvos valstybės atkūrimo ir Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo šventėms, tarptautinio šokių konkurso išlaidoms Jūrmaloje (Latvijoje), neringos
Meno mokyklos mokslo metų užbaigimo šventei išleista 256,12 eurai : Gražinos
Starkuvienės firmai apmokėta už paslaugas 205,50 eurai, I.Bagdonienės individualiai
įmonei 20,26 eurai, UAB „Viglė‘ 8,82 eurai, UAB „Maxima Lt“ 12,08 eurai, UAB
„Skonis ir kvapas“ 9,46 eurai. Liko nepanaudota 243,88 eurai.
Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos - 757,04 eurai. Už šiuos pinigus buvo įsigyta: už
82,46 eurus mokymo priemonių dailei iš UAB „Kesko Senukai Lithuania“, knygų už
25,58 eur iš VĮ „Lietuvos informacijos centras“ ir UAB „Patogu pirkti“, metalinis
suoliukas laukui už 69,99 eur iš UAB agrofirma „Sėklos“, 3 vnt. graviruotų lentelių iš
UAB „Naujas veidas“ už 127,05 eurus, 2 vnt. pagalvėlių suoliukui iš „UAB „JYSK
Baltic“ už 31,96 eurus, 20 vnt. sijonų Dainų šventei iš Ritos Vilkaitienės už 420 eurų.
Kitoms prekėms įsigyti ataskaitiniam ketvirčiui buvo skirta 900,00 eurų. Liko
nepanaudota 142,96 eurai.

 Kitų paslaugų įsigijimo išlaidoms ataskaitiniam laikotarpiui buvo skirta 1 400,00 eurų.
Panaudota 1348,05 eurų: įsigytos stygos ir brauktukas gitaros klasei už 18,20 eurų iš UAB
“Tamsta“, nupirkta ūkinių prekių iš UAB „Kesko Senukai Lithuania už 150,89 eurus,
kanceliarinių prekių iš UAB „Eurobiuras“ už 109,79 eurus, UAB „Biznio mašinų kompanijos
kopijavimo centras“ apmokėta už kopijavimo ir įrišimo paslaugas 60,06 eurai, Biržų akcinei

bendrovei „Siūlas“ už verpalus 8,65 eurai, sumokėtas dalyvio mokestis 27 eurai (Klaipėdos
Karalienės Luizės jaunimo centrui ir Tautinės muzikos asociacijai „Trimitatis“), Palangos
vaikų reabilitacijos sanatorijai „Palangos Gintaras“ apmokėta 110 eurų už tautinės muzikos
festivalio „Trimitatis“ dalyvių nakvynės ir maitinimo išlaidas, apmokėta UAB „Teisidas“ už
„Raštvedyba“ ir „Viešieji pirkimai“ pakeitimų prenumeratą 112,39 eurai, apmokėtos UAB
„Baltic freight services“arfos pristatymo išlaidos 326,70 eurų, VŠĮ „Šokanti aušrelė“ įnašas
koncertinei veiklai sudarė 119 eurų, UAB „Pireka“ už sanitarijos prekes apmokėta 69,33
eurai, apmokėta UAB „Universalūs sprendimai“ mokestis už Mokyklos svetainę ir puslapį
internete 50,53 eurai, banko išlaidos ataskaitinį ketvirtį sudarė 23,50 eurų, UAB „Libra
Vitalis“ už kanceliarines prekes apmokėta 81,65 eurai, UAB „Agesina GTC“ apmokėta 30,33
eurai už gesintuvų patikrinimą, UAB „Maxima Lt“ 45,03 eurai už smulkias ūkines prekes
mokyklai. Liko nepanaudota ataskaitinį ketvirtį 51,95 eurai.


Darbdavių socialinei paramai pinigais per ataskaitinį ketvirtį buvo skirta 400 eurų, ligos
pašalpai iš darbdavio lėšų už pirmąsias 2 ligos dienas išleista 329,61 eurai. Liko
nepanaudota 70,39 eurai.
Per ataskaitinį ketvirtį buvo nupirkta ilgalaikis turtas - arfa iš „Resonance Harps Co Ltd“
(Sankt Peterburgas, Rusijos federacija) už 10 000 eurų.

2. Pajamų įmokų (kartu su likučiu) panaudota 4 162,61 eurai. Ataskaitiniame laikotarpyje
surinktos įmokos panaudotos apmokėti už ryšių paslaugas (UAB „Tele2“ ir AB Telia Lietuva )
83,01 eurai; transporto paslaugas 1330 eurai (160 eurų už transporto paslaugą UAB „Ernio ratai“ į
tautinės muzikos festivalį „Trimitatis“ Palangoje, 1 170,0 eurų E.Zinkevičiaus individualiai įmonei
už transporto paslaugas, vežant Mokyklos choreografijos specialybės mokinius į konkursus
Lietuvoje ir Latvijoje,Jūrmaloje) ; reprezentacinėms išlaidoms Mokyklos renginiams, renginiui
„Ritin kalne smiltate“, Lietuvos šimtmečio dainų šventei 117,72 eurų, ūkinio inventoriaus įsigijimui
79,64 eurai (įsigyta knygoms iš UAB “Patogu pirkti“ ir kompiuterio pakrovėjui iš UAB „ITDU“);
kvalifikacijos kėlimui išleista 318,00 eurai (apmokėta Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo
centrui ir VŠĮ „Gyvenimo Universitetas LT, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, VŠĮ „Viešųjų
pirkimų agentūra, Šiaulių miesto sav. švietimo centrui), apmokėta už informacinių technologijų
paslaugas 192,01 eur (Tadui Stonkui už kompiuterių priežiūrą pagal sutartį, UAB „Nacionalinis
švietimo centras“, UAB „Nevda“ už priežiūrą elektroninio dienyno ir buhalterinės programos), ir
kitų paslaugų įsigijimo išlaidos sudarė 2 042,23 eurus (panaudota apmokėti už darbo saugą, statinių
apžiūrą UAB „SDG“ 189,97 eurai, už geriamo vandens aparato nuomą UAB „Gelsva“ apmokėta
79,27 eur, už smulkias ūkines prekes, 44 vnt. bilietų Mokyklos mokiniams ir mokytojams į
Klaipėdos koncertų salės renginį, tautinių drabužių taisymo paslaugas sumokėta iš viso 552,99
eurai, tautinių drabužių taisymo paslaugas, renginių organizavimo centrui „Terra Astrum“
sumokėtas dalyvio mokestis už choreografijos specialybės mokinius tarptautiniame festivalyje
„Baltic amber“ Jūrmaloje 240,0 eurų, už apgyvendinimo paslaugą A/S „Kūrortviesnica „Daina“
Jūrmaloje festivalio dalyviams 256,0 eurai, maitinimą; 540,0 eurų apmokėta „LLC Intercargo“už
arfos gabenimą lėktuvu, UAB „Livita“ 184,0 eurai už rėminimo paslaugas ).
3. Mokytojų važiavimo išlaidų kompensavimui per antrą ketvirtį gauta ir panaudota 2512
eurai.
MOKĖTINOS IR GAUTINOS SUMOS
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita sudaryta pagal 2018 metų birželio 30 d. duomenis
tūkstančiais eurų su vienu ženklu po kablelio.
Mokykla ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neturėjo mokėtinų sumų.
PINIGAI
Metų pradžioje mokyklos banko sąskaitose buvo 3 095,68 eurai:
Iš jų: Biudžetinių lėšų sąskaitoje nėra.
Pajamų įmokų lėšų 1518,29 eurai.

Surenkamojoje sąskaitoje 30,40 eurai. (paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną tėvai
sumokėjo už ugdymą).
Kitos lėšos – 1 546,99 eurai: tai pinigai gauti, pagal LR labdaros ir paramos įstatymą.
2018 metų birželio 30 dienai Mokyklos banko sąskaitose yra 35 744, 93 eurai:
Iš jų: Biudžetinių lėšų likutis sąskaitoje 32 190,80 eurai;
Pajamų įmokų lėšų 1 451,88 eurai;
Pajamų įmokų surenkamojoje sąskaitoje 0,00 eurai.
Kitos lėšos – 2 102,25 eurai: tai pinigai, pagal LR labdaros ir paramos įstatymą (1546,99
eurai) ir pagal Trumpalaikio kryptingo meninio ugdymo programą ir formalųjį švietimą
papildančio ugdymo programą (555,26 eurai) skirtos lėšos.
Pridedama: Forma Nr.2 (2 vnt.) ir Forma Nr.4 (1 vnt.).
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