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300022462, Naujoji g.52, LT-62381 Alytus
FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2010 m. gruodžio 31d.
I. BENDROJI DALIS
Viešoji įstaiga Alytaus sporto ir rekreacijos centras įregistruotas 2004 m. balandžio m÷n 30
d., reorganizavus dvi viešąsias įstaigas- Alytaus sporto rūmus ir Alytaus stadioną, ir prijungus 2005 m.
sausio m÷n. 01 d. viešąją įstaigą Alytaus sporto mokyklą, yra šių įstaigų visų teisių, pareigų ir prievolių
per÷m÷ja ir tęs÷ja.
Įstaigos savinink÷ ir steig÷ja yra Alytaus miesto savivaldyb÷s Taryba, kurios: adresas:
Rotuš÷s a. 4, LT62504, Alytaus m., kodas 188640271. Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilin÷s
atsakomyb÷s viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas- tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei
naudingą veiklą. Įstaiga veikia sporto, kultūros, socialin÷je, mokslo, švietimo, poilsio ir pramogų
organizavimo srityse ir viešai teikia šių sričių paslaugas visuomen÷s nariams.
Vykdydama VŠĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro programą, įstaiga įgyvendina veiklos
tikslus ir uždavinius, susijusius su poilsio ir sporto priemon÷mis.
Įstaiga įregistruota: Juridinių asmenų registre.
Įstaigos kodas: 300022462, PVM mok÷tojo kodas LT100000975012
Buvein÷: Naujoji g.52, Alytus
Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigaisi gruodžio 31 d.
Įstaigos l÷šų šaltiniai yra valstyb÷s ir miesto savivaldyb÷s biudžeto tiksliniai finansavimai
VŠĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro programai vykdyti, Europos sąjungos, Lietuvos ir užsienio
paramos fondų, juridinių ir fizinių asmenų teikiama parama, apibriežtiems tikslams vykdyti, pajamos iš
įstaigos ūkin÷s-komercin÷s veiklos, už teikiamas paslaugas bei kitos teis÷tai gautos l÷šos.
Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 118, o per pra÷jusį
ataskaitinį laikotarpį – 122. Darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje- 123, pabaigoje-120.
APSKAITOS POLITIKA
1. Viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro buhalterin÷ apskaita tvarkoma ir
finansin÷ ataskaita sudaryta, taikant bendruosius apskaitos principus, nustatytus Lietuvos Respublikos
įmonių finansin÷s atskaitomyb÷s įstatyme: įmon÷s, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo,
piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo bei turinio svarbos. Finansin÷ ataskaita
parengta vadovaujantis šiais teis÷s aktais:
1.1. Lietuvos Respublikos buhalterin÷s apskaitos įstatymu Nr.IX-574(žin.,2001,Nr.993515,2008 Nr.82-3236,137-5371,137-5372,153-6890, 2010 Nr.41-1944).
1.2. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr.1K-372
(žin.2004, Nr.171-6342,2006 Nr.41-1482,2010 Nr.142-7295) patvirtintomis Pelno nesiekiančių ribotos
civilin÷s atsakomyb÷s juridinių asmenų buhalterin÷s apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir
pateikimo taisykl÷mis (toliau tekste taisykl÷s);
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1.3. Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu 1996 m.liepos 3 d. Nr.I-1428 (žin.1996,
Nr.68-1633, 2004,Nr.25-752, 2007 Nr.17-631,2009 Nr.54-2141,2010 Nr.1-17 ).
1.4. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr.719 patvirtintomis
ir 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 970 žin. 2008 Nr.49-1822 pakeistomis inventorizacijos
taisykl÷mis;( 2010 Nr.130-6641)
1.5. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2000 m. vasario17 d. nutarimu Nr.179 patvirtintomis
Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisykl÷mis.(2000 Nr.15-398,2004 Nr.1585783,2007 Nr.137-5584,2008 Nr.126-4799,2009 Nr.88-3754)
1.6.Apskaitos politika buvo ptvirtinta 2005 spalio m÷n. 03 d. Direktoriaus įsakymu.
PAJAMOS IR SĄNAUDOS
2. Pajamų ir sąnaudų pripažinimas:
2.1.Pajamos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje kaupimo principu, t.y. tada, kai jos
uždirbtos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą. Pajamomis laikoma tik įstaigos ekonomin÷s naudos
padid÷jimas. Pajamos rodomos tikrąja verte. Ataskaitiniais metais gautos pajamos: už suteiktas paslaugas
– 180429 Lt, iš jų baseino paslaugos-125852 Lt., patalpų nuoma -25291 Lt., reklamos paslaugos 7170
Lt., renginių, salių paslaugos -2765 Lt., teniso kortų -17091 Lt, kitos pajamos - 2260 Lt. tame skaičiuje:
pajamos gautos už parduotą nenaudojamą ir susid÷vejusį turtą -2250 Lt. 2010 m. neliko iš sporto šakų
gaunamų pajamų. Vykdant neformaliojo švietimo, papildančio bendrąsias pradinio, pagrindinio ir
vidurinio ugdymo programas, sumažinta t÷vų m÷nesinis mokestis už sporto paslaugas suteiktas jų
vaikams. Šios pajamos gaunamos per programų finansavimą iš miesto savivaldyb÷s biudžeto.
2.2. Pajamomis nepripažįstama: trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos (patalpų nuomininkų
pagal sutartis patirtos komunalin÷s paslaugos, darbuotojų telefoninių pokalbių padengtos viršlimitin÷s
sumos, įmok÷tos sumos apskaitoje registruojamos, kaip mok÷tinos sumos). Pajamomis nepripažįstamas
tikslinis finansavimas (dotacijos, tikslin÷s l÷šos, kitais finansavimo būdais gautos l÷šos);
2.3. Sąnaudos, patirtos uždirbant pajamas ir vykdant programas ir projektus, apskaitoje
registruojamos ir rodomos finansin÷se ataskaitose, pagal kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo
principus. Sąnaudos, susijusios su atskirų programų įgyvendinimu, pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį,
kurį jos patirtos. Įstaiga grupuoja sąnaudas pagal vykdomų programų sąmatose patvirtintus išlaidų
straipsnius;
2.4. Sąnaudų sud÷tyje nerodomos sumok÷tos iš anksto sumos už paslaugas, kurios bus patirtos
v÷liau;
2.5. Per ataskaitinį laikotarpį padarytos išlaidos, kai jų neįmanoma susieti su konkrečių pajamų
uždirbimu, nedelsiant pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudomis (kvalifikacijos k÷limo,
ryšių, transporto, patalpų išlaikymo, banko patarnavimų ir kt.);
2.6. Ilgalaikis turtas, naudojamas pajamoms uždirbti ilgą laiką, nurašomas į sąnaudas per keletą
ataskaitinių laikotarpių.
2.7 Veiklos sąnaudų kai kurių straipsnių iššifravimas:
Ataskaitinio
laikotarpio

Straipsniai
Patalpų išlaikymo viso:
- šildymas
- elektra
- vanduo ir kanalizacija
- einamasis remontas
- valymo ir vandens kokyb÷s palaikymo priemon÷s
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986771
675436
166592
72851
40061
31831

Pra÷jusio
ataskaitinio
laikotarpio
931012
584840
122793
82102
104481
36796

Turto vert÷s sumaž÷jimo viso:
- Baseino filtrai,
- Sportinis inventorius (krepšinio stovų aikšt.
tinklai,diržai,šautuvas)
- Šildytuvai, šviestuvai,veidrodžiai
- spintel÷s (persirengimo), k÷d÷s,
Kitos veiklos viso:
-Sportinių varžybų išvykoms (transportas)
-Sportinių varžybų išvykoms (nakvyn÷)
- Sportinių renginių dalyvių maitinimo išlaidos
- Sportinių varžybų starto mokesčiai
-vietinių varžybų ir renginių išlaidos
(prizai,reklama,konc.prek÷s)
- šoviniai, taikiniai ,žem÷lapiai,žaid÷jų kortel÷s,dviračių
detal÷s ir kt.priemon÷s.
- išvykų draudimai, vizos, pranešimai spaudai
- mokesčiai (turto nuomos,taršos,rinkliavos)
- abejotinos skolos

7967
2670

12090
2399
9288

357
4940
524244
204470
61585
153477
15730
23355

400
3
561090
219649
67698
88563
11596
32974

24157

36933

7198
34272

10669
46386
46622

GAUTAS IR PANAUDOTAS FINANSAVIMAS
3. Finansavimo apskaita:
3.1. Įstaiga apskaitoje registruoja gautą finansavimą, atskirai grupuodama pagal finansavimo
šaltinius. Gautą finansavimą panaudojus programoms ir projektams vykdyti, apskaitoje registruojamas
sąnaudų kompensavimas. Tiksliniai įnašai pripažįstami panaudotais tiek, kiek patirtų sąnaudų pripažinta
kompensuotomis. Kompensuotos sąnaudos pripažintos ataskaitinių metų pabaigoje – gruodžio 31 d.,
registruojant panaudoto tikslinio finansavimo metinę dalį;
4. Ataskaitiniais metais gautas tikslinis finansavimas – 4677,3 t. Lt. Gauto finansavimo
šaltiniai:
4.1 Savivaldyb÷s biudžeto l÷šos VŠĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro programos vykdymui
– 4028,7 tūkst. Lt; (Pastaba:2010 m. gauta 312,3 0tūkst.Lt.iš 2009 m. skirto nedagauto finansavimo)
4.2. L÷šos specialiosioms programoms vykdyti VŠĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro
programos vykdymui– 23,5 tūkst.Lt.
4.3. Viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo ESF projektų „Kuriame Lietuvos ateitį“
Alytaus Darbo biržos gavo– 56,3 tūkst. Lt;
4.4. Savivaldybei perduotoms funkcijoms vykdyti darbo rinkos politikos rengimas ir
įgyvendinimas Viešųjų darbų programos vykdymui – 23,2 tūks.Lt;
4.5. Tikslin÷s l÷šos pasiruošimo varžyboms, varžybų organizavimo, vykdymo ir dalyvavimo
jose projekto įgyvendinimui iš Alytaus miesti savivaldyb÷s biudžeto– 160,4 tūkst. Lt.
4.6. Tikslin÷s l÷šos Aplinkosaugos švietimo projekto – renginiai, skirti Europos judriajai
savaitei įgyvendinimas – 3,0 tūkst.Lt.
4.7. Neformaliojo švietimo, pildančio bendrąsias pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo
programą gautos l÷šos iš Alytaus miesto biudžeto, skirtos vaikų m÷nesio mokesčiui už sporto paslaugas
mažinti- 218,2 tūkst.Lt. iš t÷vų – 2,7 tūkst.Lt.
4.8. Tikslin÷s l÷šos Kūno kultūros ir sporto dapartamento prie Lietuvos respublikos
vyriausyb÷s projektui „Sportas visiems“ Lietuvos seniūnijų sporto žaidyn÷ms -4,5 tūkst.Lt.
4.9 Tikslin÷s l÷šos Kūno kultūros ir sporto dapartamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s projektui „mokom÷s plaukti“- 4,3 tūkst.Lt.
5. Tiksliniai įnašai (finansavimas) pripažįstami panaudotais tiek, kiek patirtų sąnaudų
pripažinta kompensuotomis. Ataskaitiniais metais panaudotas- 4521,2 Lt. finansavimas.
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6. Paramos iš įvairių įstaigų ir organizacijų gauta:- sporto reikm÷ms 3,0 tūkst.Lt., sporto ir
įstaigos išlaikymo reikm÷ms pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą galintiems gauti
paramą pervestos Mokesčių inspekcijos per daug pervestos 2% GPM sumos- 18,8 tūkst.Lt.
6.1 Paramos gautos l÷šos pripažįstama panaudota tokia pat tvarka kaip ir tiksliniai įnašai
(finansavimas), tiek kiek patirtų sąnaudų pripažinta kompensuotomis. Ataskaitiniais metais panaudota
27,3 tūkst.Lt., Ataskaitinių metų pradžiai paramos likutis buvo 26,2 tūkst.Lt. metų pabaigai 20,7
tūkst.Lt.
7 . VŠĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centras 2010 m. dalyvavo Lietuvos – Lenkijos
partneryst÷s projekto Nr.SPF/PL/2009/26/2.1 „Vaikų ir jaunimo sportiniai ir kultūriniai mainaibendradarbiavimo abipus sienos tarp Elko ir Alytaus miestų pagrindas“, apyvartinių l÷šų projekto
vykdymui gavo iš Alytaus miesto savivaldyb÷s administracijos 85,0 tūkst.Lt., kurias reiks gražinti, kai
patirtas išlaidas padengs gautinas finansavimas iš pagrindinio partnerio- 130,7 tūkst.Lt.
8. .Kitos sąnaudos; 6369 Lt, delspinigiai, teismų išlaidos.
9. Kompensuotomis pripažintų sąnaudų detalizavimas:
9.1. Darbuotojų išlaikymo sąnaudos kompensuotos iš savivaldyb÷s biudžeto, užimtumo fondo
ir savivaldybei perduotoms funkcijoms vykdyti darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas viešųjų
darbų programos vykdymui l÷šų, projekto abipus sienos tarp Elko ir Alytaus miestų pagrindas“
Nr.SPF/PL/2009/26/2.1 „Vaikų ir jaunimo sportiniai ir kultūriniai mainai-bendradarbiavimo -3357995
Lt.
9.2 Nusid÷v÷jimo (amortizacijos) 8674 Lt. iš gautų tikslinių l÷šų (paramos) įsigyto ilgalaikio
turto.
9.3
Patalpų išlaikymo (šiluma, elektra, vanduo) 866355 Lt. kompensuota iš
savivaldyb÷s,neformaliojo švietimo, spec.l÷šų programų finansavimo. Tame skaičiuje:šiluma-634555 Lt.,
elektra-163500 Lt., vanduo ir kanalizacija-68300 Lt, .
9.4 Turto vert÷s sumaž÷jimo 6919 Lt. nurašytas nusid÷v÷jęs sprotinis ir kt. inventorius
9.5 Kitos veiklos (sportinų renginių) kompensuotos iš:- 187776 Lt. iš neformaliojošvietimo,
papildančio bendrąsias pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos,l÷šų skirtų vaikų m÷nesio
mokesčio mažinimui,- 120292 Lt. gautų iš miesto biudžeto, VŠĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro
pasiruošimo varžyboms, varžybų organizavimo, vykdymo ir dalyvavimo jose projekto įgyvendinimo
l÷šų, - 151926 iš tikslinių l÷šų, gautų iš Lietuvos respublikos ministerijų ir Alytaus m. savivaldyb÷s
administracijos, iš gautos paramos ataskaitiniais ir pra÷jusiais metais , dalyvavimo Lietuvos-Lenkijos
partneryst÷s projektų ir skirtų Europos judriajai savaitei įgyvendinimo, vyriausyb÷s projektui „Sportas
visiems“ Lietuvos seniūnijų sporto žaidyn÷ms.
9.6 Balanse rodoma nepanaudota (nenud÷v÷ta) tikslinių įnašų dalis- 116842 Lt.
Likutis 2010 m.
sausio 01 d.
139513

Gautas finansvimas
4677266

Panaudotas
finfansavimas per 2010 m.
4699937

Likutis 2010 m.
gruodžio 31 d.
116842

PASTABOS
1. Pastaba – balanse parodytas nematerialusis turtas įkainotas įsigijimo savikaina, at÷mus
sukauptą amortizaciją (likutine verte).
1.1. Įsigijimo metu nematerialusis turtas registruojamas įsigijimo savikaina, ilgalaikio
nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama tiesiniu metodu, amortizacijos sąnaudos priskiriamos
įstaigos veiklos sąnaudoms. Ataskaitinio laikotarpio likutin÷ vert÷ 656 Lt. (Pra÷jusių ataskaitinių
laik.nusid÷v÷jimo likutis 8392 Lt. per ataskaitinius metus nusid÷v÷jimo sąnaudos -656 Lt. 2010 m.sausio
1 d.likutis įsigijimo verte 9703,37 Lt. 2010 m. nematerialaus turto neįsigyta.
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2. pastaba – Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, o
balanse rodomas balansine verte-lygia jo likutinei vertei, kurią sudaro suma, gauta iš ilgalaikio
materialiojo turto įsigijimo savikainos at÷mus nusid÷v÷jimo sumą, sukauptą per visą jo naudingumo
tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto būkl÷ pagal turto grupes:
Rodikliai (Lt)

Transporto priemon÷s

Kitas materialusis
Turtas

Iš viso

45284

121543

166827

112430

369986

482416

1102

1102

112430

371088

483518

67146

248443

315589

Finansinių metų nusid÷v÷jimas
Nurašyto turto nusid÷v÷jimas()

15297

43493

58790

Finansinių metų
pabaigoje

82443

291936

374379

Likutin÷ vert÷ finansinių
metų pabaigoje
(a)-(b)

29987

79152

109139

6-10

3-6

x

Likutin÷ vert÷ finansinių
metų pradžioje
a) Įsigijimo savikaina:
Pra÷jusių finansinių metų
pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai
Turto įsigijimas
Turto nurašymas(-)
Finansinių metų
pabaigoje
b) Nusid÷v÷jimas:
Pra÷jusių finansinių metų
pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai

Naudingo tarnavimo laikas
metais)

2.3. Minimali ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina visoms turto grup÷ms – 1000
Lt (įskaitant negrąžinamą prid÷tin÷s vert÷s mokestį). ir kuris tarnauja ilgiau negu vienus kalendorinius
metus.
Įsigijimo metu ilgalaikis materialusis turtas užregistruojamas įsigijimo savikaina. Likvidacin÷
vert÷ 1 Lt. Ilgalaikio materialiojo turto nusid÷v÷jimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu (tiesiniu)
metodu. Nusid÷v÷jimo sąnaudos priskiriamos įstaigos veiklos sąnaudoms.
2.4 Įstaiga tebenaudoja visiškai nud÷v÷tą ilgalaikį turtą:
Ei.Nr.
1
2
3
4

Turto grup÷s pavadinimas
Kompiuteriai ir kompiuterin÷ įranga
Sportinis inventorius (steig÷jo įnašas)
Ūkinis inventorius (steig÷jo įnasšas)
Ūkinis inventorius (įstaigos l÷šos)

Įsigijimo vert÷
25401
89384
7201
63286

2.5. Ataskaitiniais metais vykdyti ilgalaikio turto smulkūs remonto darbai nepagerino
naudingųjų turto savybių ir nepailgino naudingo tarnavimo laiko, tik palaik÷ tinkamą būklę jam
eksploatuoti. Min÷tų darbų vert÷ pripažinta ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudomis.
.
3. Trumpalaikis turtas – balanse parodytos trumpalaikis turtas įsigijimo verte, atsargoms
priskiriamas turtas, skirtas pajamoms uždirbti per vienerius metus. Per vienerius metus gautinos sumos
registruojamos atsiradimo momentu.
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Rodikliai

Ataskaitinio laikotarpio (Lt)

Pra÷jusio ataskaitinio laikotarpio
(Lt)

a) per vienerius metus gautinos
l÷šos
Gautinas
Europos
Bendrijos

432025

441599

177685

62220

projekto l÷šos
resp.partnerių

iš

Lenkijos

Gautinas finansavimas nepanaudotų
atostogų rezervui

Pirk÷jų,nuomininkų
įsiskolinimas(užreklamos
paslaugas ,patalpų nuomą
Kitos gautinos(finansavimas)
Išankstiniai
apmok÷jimai
(prenumerata, draudimas)
b) kitas trumpalaikis turtas
Atsargos (sporto, ūkin÷s)
Kitas trumpalaikis turtas (sporto)

218262
36078

55422

1935

323957
2113

187382
84519
102863

190404
85883
104521

4. Įsipareigojimai- balanse parodyta mok÷tinos sumos ir įsipareigoljimai pinigine išraiška:
Rodikliai

Ataskaitinio laikotarpio (Lt)

Pra÷jusio ataskaitinio laikotarpio
(Lt)

453851
142946

414114
73200

61475

251107

16501

47548

14667

42259

a) ilgalaikiai įsipareigojimai
Finansin÷s skolos

b)trumpalaikiai įsipareigojimai
Skola
miesto
savivaldybei
projektų apyvartin÷s l÷šos
Skola
už
komunalinius
patarnavimus
Skolos už remontus(sporto
salių,kitų patalpų)
Kitas trumpalaik÷s skolos(už
ryšius,kurą,transportą,atsargas)
Mok÷tina nepanaudotų atostogų
suma
Gauti išankstiniai apmok÷jimai
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

218262

5. Kapitalas – įstaigos nuosavą kapitalą sudaro sukauptas veiklos rezultatas.
VŠĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro dalininko (Alytaus miesto savivaldyb÷s) įnašas
sudaro: 440661,42 Lt. (Keturi šimtai keturiasdešimt tūkstančių šeši šimtai šešiadešimt vienas Lt. 42 ct.).
6. Įstaigos ūkin÷ komercin÷ veikla neatsiejamai susijusi su jos veiklos tikslais. Balansinis
veiklos rezultatas ataskaitiniais metais – 108383 Lt. nuostolis. Nuostolis susidar÷ d÷l sumaž÷jusių pajamų
iš ūkin÷s veiklos: Lyginant su pra÷jusiu ataskaitiniu laikotarpiu baseino pajamos sumaž÷jo 40,7 tūkst.Lt,
vykdant didžiosios sal÷s rekonstrukciją pajamų negauta iš salių veiklos, patalpų (ložių) nuomos.
Sumaž÷jus renginiams sumaž÷jo ir reklamos pajamos.
6

KITA INFORMACIJA
1. Įsatigos užbalansin÷s sąskaitos:
1.1. Įstaigos užbalansin÷je sąskaitose apskaitomas steig÷jo panaudos pagrindais perduotas
ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas, taip pat turtas kuris faktiškai gautas. Turtas naudojamas ir
valdomas įstatymų nustatyta tvarka:
Turtas
Patatai
Kiemo statiniai
Pastatai, statiniai ir kitas turtas

Ilgalaikis turtas
Ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Kitas inventorius
Trumpalaikis turtas
Ilgalaikis turtas
Iš viso :

suma(Lt)

Panaudos laikotarpis

18211036,80
487354,80
15344821,09
50000,00
838707,88
871,27
240483,60
16330,16
32383,81
98650,36
56456,65
12438,80
35389535,22

Iki 2024-10-24
Iki 2024-10-24
Iki 2030-04-29
Iki 2012 10 31
Iki 2019 05 28
Iki 2013 03 17
Iki 2019 05 28
Iki 2019 12 03
Iki 2019 12 03

2. Ataskaitiniais metais vadovui išmok÷tos sumos: darbo užmokesčio 39637,24 Lt, pagal
pedagoginį darbą- 9937,00 Lt.
3. Darbuotojų atlyginimai lyginant su pra÷jusių ataskaitinių metų gruodžio m÷n. nežymiai
maž÷jo, nebuvo dirbama šventin÷mis dienomis, nebuvo skiriami pavadavimai darbuotojų ligos metu.
3.1

2009 m.

Vidutinis 1 darbuotojo darbo užmokestis gruodžio m÷n. 1887,28
Tame skaičiuje:
Pedagoginio personalo
Administracijos
Aptarnaujančio personalo

2608,99
1681,53
971,59

Direktorius

Valdas Kučinskas
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2010m.

1775,36
2458,82
1639,24
941,02

maž÷jimas%

5,93
5,75
2,51
3,14

