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            Neringos gimnazija yra biudžetinė įstaiga, įsteigta Neringos savivaldybės tarybos, suteiktas 
kodas 190893381, adresas G.D.Kuverto g.12, LT-93127 Neringa. Nuo 2014-08-30 reorganizavus tris 
įstaigas –Nidos vidurinę mokyklą, Juodkrantės L. Rėzos Jūrų kadetų mokyklą ir Juodkrantės vaikų 
darželį –lopšelį ,,Vyturėlis”-sėkmingai startuoja nauja įstaiga Neringos vidurinė mokykla. 2015 m. 
balandžio 24 d. LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr.V-392 Neringos vidurinė mokykla 
akredituota ir 2015 m. gegužės 29 d. įregistruota LR Juridinių asmenų registre Neringos gimnazija, 
kodas 190893381, nuostatai patvirtinti Neringos savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 21 d. 
sprendimu Nr.T1-94 

            Mokykla įsteigta 1956-09-01 d., tačiau patvirtinančių įsteigimo faktą dokumentų nėra. 1946 m. 
mokyklos pavadinimas – Klaipėdos apskrities pradinė mokykla. 1958-1962 m. – Klaipėdos miesto II-oji 
septynmetė mokykla. Nuo 1962 m. - Neringos I-oji aštuonmetė mokykla. Nuo 1969 m. mokykla pradeda 
peraugti į vidurinę mokyklą. 
            Neringos gimnazija  – Savivaldybės biudžetinė įstaiga, nesiekianti pelno, turinti juridinio asmens 
teises, herbinį antspaudą, išlaidų sąmatą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikoje 
registruotuose bankuose. 
Neringos gimnazija - bendrojo lavinimo mokykla, vykdanti vidurinio, pagrindinio ir pradinio ugdymo 
programas. 
            Gimnazija turi pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyrių Juodkrantėje – Neringos gimnazijos 
pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyrius (trumpasis pavadinimas Neringos gimnazijos Juodkrantės 
skyrius), L. Rėzos g.8, LT-93101, Ievos Kalno g. 9, LT-93103 Neringa. 
             Mokymo kalba – lietuvių kalba. 
             Mokyklos steigėjas – Neringos miesto savivaldybės taryba, kodas 8870086, Taikos g. 2, LT- 
93121, Neringa. 
             Mokymosi formos –dieninė; grupinio mokymosi ir pavienio mokymosi. 
             Vykdomos švietimo programos – ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, pradinio 
ugdymo, pradinio ugdymo individualizuota. 
             Gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Neringos savivaldybės herbu ir savo 
pavadinimu, atsiskaitomąją ir kt. sąskaitas LR įregistruotuose bankuose, atributiką; savo veiklą grindžia 
LR Konstitucija, Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, 
Neringos savivaldybės tarybos sprendimais, Neringos savivaldybės mero potvarkiais, Neringos 
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir Neringos gimnazijos nuostatais. 
              Ataskaitinio laikotarpio pabaigai Neringos gimnazijoje dirbo 71 darbuotojai. 
 

 

 

 

 

 

 

 



AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

 

 

 

Finansavimas 

Pagal 2017 m. patvirtintą biudžeto išlaidų vykdymo sąmatą Neringos gimnazija per ataskaitinį 
laikotarpį gavo finansavimą iš savivaldybės biudžeto pagrindinei veiklai vykdyti 301,8 tūkst. Eur, iš 
savivaldybės biudžeto mokinio krepšeliui finansuoti 115,2 tūkst. Eur, iš valstybės biudžeto mokinio 
krepšeliui finansuoti 197,7tūkst. Eur. 
Nemokamam vaikų maitinimui iš valstybės biudžeto gautas finansavimas 2,0 tūkst. Eur, paramai 
mokinio reikmėms lėšų negauta. Mokytojų transporto išlaidoms kompensuoti gauta ir panaudota iš 
savivaldybės biudžeto 2,9 tūkst. Eur.  
 

Savivaldybės biudžeto lėšos 

 

Darbo užmokesčiui gautas finansavimas 228,0 tūkst. Eur, įmokoms Sodrai – 70,6 tūkst. Eur. Viso iš 
savivaldybės biudžeto darbuotojų ir pedagogų darbo užmokesčiui gauta 298,6 tūkst. Eur. Panaudota 
darbuotojams dirbantiems pagal sutartis 90,0 tūkst. Eur darbo užmokesčiui, įmokoms Sodrai 27,7 
tūkst. Eur, pedagogų darbo užmokesčiui 59,8 tūkst. Eur, įmokoms Sodrai 19,2 tūkst. Eur. 
 

Mityba – gauta 1,1 tūkst. Eur, lėšos naudotos tiekėjams už tiekiamus maisto produktus Juodkrantės 
darželiui apmokėti. Panaudota 1,0 tūkst. Eur. 
 

Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)- gauta 1,4 tūkst. Eur, panaudota UAB Endemik 
1,1 tūkst. Eur už skiepus. 
 

Ryšių paslaugoms gauta 1,9 tūkst. Eur, panaudota 1,4 tūkst. Eur. Lėšos naudotos Telia Lietuva LT, 
AB už telekomunikacijų paslaugas 0,6 tūkst. Eur, UAB Teledema už pokalbius mob. telefonais 0,5 
tūkst. Eur, VĮ Infostruktūra 0,3 tūkst. Eur.  
 

Transporto išlaikymui gauta lėšų 13,0 tūkst. Eur, panaudota 7,4 tūkst. Eur. 
Lėšos naudotos UAB Transkona 0,1 tūkst. Eur, UAB Automeistras 0,3 tūkst. Eur: UAB Transeuro 
group 0,5 tūkst. Eur, UAB Amic Lietuva už degalus 5,0 tūkst. Eur. UAB Autoaibė 0,2 tūkst. Eur, 
UAB Autobaltva 0,1 tūkst. Eur, UAB Octavia Trade 1,0 tūkst. Eur už auto remontą, UAB Tamsita už 
langų tamsinimą 0,2 tūkst. Eur. 
 

Apranga ir patalynė - gauta 2,0 tūkst. Eur, lėšos nenaudotos. 
 

Spaudiniai -  prenumeratai gauta 1,5 tūkst. Eur, panaudota 1,1 tūkst. Eur vadovėliams ir kt. mokymo 
priemonėms įsigyti. 
 

Kitos prekės gauta 13,5 tūkst. Eur, panaudota 7,2 tūkst. Eur. Lėšos panaudotos ūkinėms ir sanitarijos, 
kanc. prekėms, kt. prekėms UAB Ermitažas 2,4 tūkst. Eur, UAB Kesko senukai 0,6 tūkst. Eur UAB 
Kemitek 3,2 tūkst. Eur, MAXIMA LT, UAB 0,1 tūkst. Eur, UAB Manjana 0,1 tūkst. Eur, UAB 
Hipoestė 0,1 tūkst. Eur, UAB Sanitex 0,1 tūkst. Eur, UAB Metos 0,2 tūkst. Eur, UAB Mūsų namas 
0,3 tūkst. Eur, UAB Eurobiuras 0,1 tūkst. Eur 

 

 

Komandiruotės - komandiruočių išlaidoms gauta 0,4 tūkst. Eur, lėšos naudotos darbuotojams už 
komandiruotes išlaidas padengti 0,3 tūkst. Eur. 
 



Ilgalaikio materialiojo turto einamajam remontui gauta 2,6 tūkst. Eur, panaudota viso 1,8 tūkst. Eur, 
t.y. UAB Baltic Frost už kondicionavimo sistemos remonto darbus1,5 tūkst. Eur, L.Zinkaus prekybos 
įmonei 0,1 tūkst. Eur už skalbimo mašinos remontą, 0,2 tūkst. Eur už sporto salės remontą UAB 
Žimpra. 
 

Kvalifikacijos kėlimas- gauta 1,5 tūkst. Eur, panaudota UAB Mokesčių srautas 0,1 tūkst. Eur, MB 
Katsu 0,1 tūkst. Eur. 
 

Komunalinės paslaugos - pagal sąmatą gauta 72,0 tūkst. Eur, panaudota 64,5 tūkst Eur . Apmokėta 
tiekėjams UAB ,,Neringos vanduo“ 2,2 tūkst. Eur, UAB Energijos tiekimas 5,4 tūkst. Eur, UAB 
,,Neringos energija“ už suteiktas paslaugas 38,9 tūkst. Eur, AB Energijos skirstymo operatorius 5,9 
tūkst. Eur, Neringos gimnazijos vykdomiems projektams Erasmus + iš Eur fondų užbaigimui 10,8 
tūkst. Eur, KRAC už šiukšlių išvežimą 1,3 tūkst. Eur 

 
Kitos paslaugos - gauta paslaugoms finansuoti 7,5 tūkst. Eur, lėšų panaudota 3,1 tūkst. Eur. Sumokėta 
UAB Nevda 0,3 tūkst. Eur, banko paslaugoms 0,2 tūkst. Eur, už transporto išlaidų kompensavimą 0,2 
tūkst. Eur, UAB Argus 0,6 tūkst. Eur, Neringos savivaldybės administracijai 0,2 tūkst. Eur, UAB 
Saugos projektai 0,4 tūkst. Eur, UAB Metos 0,1 tūkst. Eur, kitos 0,7 tūkst. Eur, UAB Raktų imperija 
0,1 tūkst. Eur, Tomas Seikalis už paskaitą 0,1 tūkst. Eur, A.Kundrotas  už pianinų derinimą 0,2 tūkst. 
Eur. 
 
 
Socialinės išmokos – lėšų negauta. 
 

Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams – lėšų negauta. 
 

 

Valstybės biudžeto lėšos mokinio krepšeliui finansuoti 
 

Darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai gauta 188,2 tūkst. Eur, panaudota pedagogų atlyginimams 
183,2 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui 140,5 tūkst. Eur, įmokoms Sodrai 42,7 tūkst. Eur. 
 

Spaudiniams – gauta 4,0 tūkst, Eur, panaudota 0,1 tūkst. Eur UAB Tyto alba, K.Mickevičaisu leidykla 
Briedis 1,0 tūkst. Eur, UAB Medipresa 0,2 tūkst. Eur, 0,1 tūkst. Eur BĮ UAB TEV, 2,0 tūkst. Eur 
Alma littera sprendimai mokinių vadovėliams ir mokymo priemonėms įsigyti pagal mokymo planą. 
 

Kitos prekės – gauta 1,0 tūkst. Eur, panaudota 1,1 tūkst. Eur, t.y. UAB Micros makros 0,1 tūkst. Eur už mokymo 
priemones, 0,9 tūkst. Eur UAB Klaipėdos atletas už priemones kūno kultūros pamokoms,, UAB Ignara 0,1 
tūkst. Eur už priemones chemijos pamokoms. 
 

Kvalifikacijos kėlimui skirta 1,5 tūkst. Eur, panaudota 0,7 tūkst. Eur, Klaipėdos m. pedagogų švietimo 
ir kultūros centrui, VŠĮ Gyvenimo universitetas, VŠĮ Valstybės institucijų kalbų centras, Klaipėdos 
universitetas, UAB Šviesa, VŠĮ Mokymų ir psichologinio konsultavimo centras: VŠĮ Vaiko labui, 
VŠĮ Meno psichologijos centras, VŠĮ Valstybės institucijų kalbų centras. 
 

Kitos paslaugos skirta 2,0 tūkst. Eur, panaudota 0,7 tūkst. Eur. Sumokėta UAB ,,Tavo mokykla“ 0,1 
tūkst. Eur, Gintaras Sarafinas 0,2 tūkst. Eur už paskaitą, UAB E.mokykla 0,1 tūkst. Eur, LPF 
Japoniškas sodas 0,1 tūkst. Eur, kitos 0,2 tūkst. Eur. 
 
 

 



Valstybės biudžeto lėšos nemokamam maitinimui ir parama mokymo reikmėms įsigyti 
 Neringos gimnazijai ataskaitiniam laikotarpiui skirta 2017 m. mokinių socialinei 
paramai  valstybės biudžeto lėšų iš viso 3,6 tūkst. Eur , iš jų : 

nemokamam maitinimui  - 3,6 tūkst. Eur, 
mokinio reikmenims finansuoti – 0 tūkst. Eur. 
Vaikų nemokamam maitinimui panaudota 2,0 tūkst. Eur. 

 
Valstybės biudžeto lėšos skirtos darbo užmokesčiui gauta 3,0 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui 2,3 
tūkst. Eur, įmokoms Sodrai 0,7 tūkst. Eur, panaudota darbo užmokesčiui 2,2 tūkst. Eur, įmokoms 
Sodrai 0,7 tūkst. Eur. 
 
Iš savivaldybės administracijos ilgalaikio materialaus turto remontui papildomai skirta 2,0 tūkst. Eur, 
darbai vykdyti nebuvo, lėšos nenaudotos. 
 
Spec. lėšos 

Per ataskaitinį laikotarpį surinkta lėšų už maitinimą 14,8 tūkst. Eur, už patalpų nuomą 1,5 tūkst. Eur. 
Viso spec. lėšų surinkta kartu su praėjusių metų likučiu 20,9 tūkst. Eur. Lėšos už maitinimą 15,0 tūkst. 
Eur panaudotos tiekėjams už produktus sumokėti, o lėšos surinktos už patalpų nuomą panaudotos 0,7 
tūkst. Eur UAB Klaipėdos atletas už priemones kūno kultūrai. 
 
Iš Neringos savivaldybės administracijos gauta 2,9 tūkst. Eur mokytojų transporto išlaidoms 
kompensuoti, visos lėšos panaudotos pagal paskirtį. 
 
Iš Neringos savivaldybės administracijos pagal Neringos savivaldybės jaunimo iniciatyvų projektų 
finansavimo sutartį gautos lėšos 1,0 tūkst. Eur projektui ,,Laudate Dominum-2017“ vykdyti. Lėšos 
panaudotos pagal paskirtį. 
 
Iš Neringos savivaldybės administracijos pagal Neringos savivaldybės jaunimo iniciatyvų projektų 
finansavimo sutartį gautos lėšos 0,5 tūkst. Eur projektui ,,Pažintis su paslaptingu Ebru menu“ vykdyti. 
Lėšos nenaudotos. 
 

 

Direktorius                                                                                           Simas Survila 

 

Vyr. finansininkė                                                                                 Snieguolė Gakienė 

 


