
 

Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras “Agila “ 

Įmonės kodas 190895966 
Adresas: Taikos g. 4, Neringa 

 

Aiškinamasis raštas 
Prie Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ATASKAITŲ  

2018 m. kovo mėn. 31 d.   

                        

 

BENDROJI DALIS 

Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“ (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, 

finansuojama iš Neringos savivaldybės biudžeto ,juridinių asmenų registre įregistruota 1998-07-08.   

Pagrindinė veiklos sritis – kultūros ir turizmo skatinimas.. 

Įstaiga yra atskiras  juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei  atsiskaitomąsias sąskaitas 

Lietuvos Respublikoje registruotuose bankuose. 

Įstaigos Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos sudarytos pagal 2018 metų kovo 31 d. 

duomenis eurais ir centais su dviem ženklais po kablelio.         

 

ASIGNAVIMAI 

2018 metų pirmo ketvirčio patvirtintas asignavimų planas 117100,00 eurų. Iš jų:  

Biudžeto lėšos 91900,00 eurų 

Kultūros ir meno renginių organizavimas 11400,00 eurų; 

Pajamų įmokų – 13800,00 eurų 

 

               

IŠLAIDOS 

Pagal Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitas Įstaigos išlaidos per ataskaitinį laikotarpį – 

96417,53 eurų. 
             

1. Įstaigos biudžeto išlaidos per ataskaitinį laikotarpį – 81180,09 eurų. 

                                                 

 Darbo. užmokesčiui 2018 metų pirmam ketvirčiui buvo skirta 52000,00 eurų ,  panaudota 

49700,80 eurai Socialinio draudimo įmokoms šiam laikotarpiui - 15900,00 eurų, panaudota 

14860,00 eurų.   

 

              Prekių ir paslaugų naudojimui išleista 16619,20 eurų. Iš jų: 

 Ryšių paslaugoms išleista – 224,10 eurai .UAB Tele2 - 77,00 eurai ir AB Telia Lietuva 

147,10 eurai. 

 Transporto išlaikymui išleista – 515,30 eurai. Už kurą UAB „Neste Lietuva „ 

 Komandiruotėms per ataskaitinį ketvirtį išleista – 168,00 eurai. Lėšos panaudotos 

darbuotojų komandiruotėms (transporto, apgyvendinimo ir kitoms komandiruotės 

išlaidoms).. 

 Kvalifikacijos kėlimui Įstaiga išleido – 259,80 eurai.  

 Komunalinėms paslaugoms išleista 8476,50 eurai:  

               patalpų šildymui – 5555,02 eurai;   

               elektros energijai – 2748,07 eurai;  

               vandeniui ir kanalizacijai – 173,41 eurai. 

 Ūkinio inventoriaus įsigijimui išleista 7,80 eurai 

 Kitos paslaugos – 6967,80 eurai, kurias sudaro:  

Išlaidos už buhalterinės programos „Biudžetas VS“ (UAB „Nevda“) priežiūrą - 126,00 eurų;  

Tech. priežiūra (UAB saugos tarnyba „Argus“) pagal sutartį - 247,80 eurų;  

Renginių organizavimas (fortepijono derinimas, fotografo paslaugos, svečių maitinimas ir kitos 

prekės) - 4137,33  eurai,  



Transporto nuoma - 722,42 eurai,   

Teisės aktų prenumerata - 314,92 eurai,  

Atlyginimas Asociacijai LATGA ir AGATA - 648,64 eurai,  

Svetainės visitneringa.com tobulinimo darbai - 100,00 eurų,    

Kitos paslaugos - 670,69 eurų. 

 

2. Kultūros ir meno renginiams išleista 9362,16 eurų, („Stintapūkio“ šventė ) 

 

3. Pajamų įmokų (kartu su likučiu) panaudota - 5875,28 eurų. Iš jų:  

Darbo užmokesčiui - 3471,52 euras,  

Socialinio draudimo įmokoms - 1058,15 eurai  

Atsiskaitymui už prekes skirtas pardavimui - 1345,61  eurai. 

              

MOKĖTINOS IR GAUTINOS SUMOS 

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita sudaryta pagal 2018 metų kovo 31 d. duomenis tūkstančiais 

eurų su vienu ženklu po kablelio.  

Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi mokėtinų sumų už 0,4 tūkst. eurų: 

UAB „Neste Lietuva“ - 0,1 tūkst. eurų,  

AB „Energijos skirstymo operatorius“  -  0,3 tūkst. eurų. 

 

PINIGAI 

Metų pradžioje Įstaigos banko sąskaitose buvo 16072,83 eurai. Iš jų:  

Biudžetinių lėšų sąskaitoje nėra.  

Pajamų įmokų lėšų - 15335,18 eurai. 

Surenkamoji sąskaita - 20,78 eurų. 

Paramos lėšų  - 716,87 eurai.  

Pinigai įstaigos kasose - 1452,15 eurai 

                            

2018 metų kovo 31 dienai Įstaigos banko sąskaitose yra  21665,42 eurai: Iš jų:  

Biudžetinių lėšų likutis sąskaitoje - 9819,91 eurų; 

Kultūros ir meno renginių organizavimo lėšų - 2037,84 eurai 

Pajamų įmokų lėšų - 9459,90 eurai; 

Pajamų įmokų surenkamojoje sąskaitoje - 531,00 euras.  

Paramos lėšos – 716,87  eurų:  

Turizmo programos lėšos - 2607,56 eurai (gauta iš savivaldybės administracijos) 

Projekto CATCH lėšos - 1888,73 eurai (gauta iš savivaldybės administracijos) 

Grynieji pinigai įstaigos kasose - 1452,15 eurai. 

               

Pridedama: Forma Nr.2 (3 vnt.) ir Forma Nr.4 (1 vnt.). 

 

  

Direktorius                                                                                  Edita Lubickaitė 

 

 

Vyr. buhalteris                                                                            Genovaitė Mikalauskienė  


