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Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021-01-28 sprendimu Nr. T11-33

BĮ Sporto centrui buvo skirta 868 800 eurų, iš jų: darbo užmokesčiui – 465 500 eurų, turtui įsigyti

200 000 eurų. Savivaldybės biudžeto programos sąmatą sudarė 808 000 eurų, iš kurių darbo

užmokesčiui – 444 500 eurų, turtui įsigyti 200 000 eurų; lėšos už paslaugas ir nuomą – 60 800 eurų,

iš kurių darbo užmokesčiui – 21 000 eurų.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021-03-26 sprendimu Nr. T11-93 buvo papildyta

programos sąmata 1 600 eurų. Lėšos skirtos sausio mėnesio elektros energijos išlaidoms apmokėti.

2021-05-28 sprendimu Nr.T11-167 sąmata papildyta 61 500 eurų. Šios lėšos skirtos programos

“Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, skatinimas Sporto centre” programai

įgyvendinti. Visos lėšos panaudotos pagal paskirtį. 2021-07-23 sprendimu Nr.T11-220 sąmata

sumažinta 2 000 eurų. Sumažintos kuro įsigijimui skirtos lėšos. 2021-11-25 sprendimu Nr.T11-324

papildytos trūkstamos darbo užmokesčio lėšos – 68 000 eurų. Lėšos panaudotos lapkričio ir

gruodžio mėnesių atlyginimams išmokėti. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021-12-23

sprendimu Nr.T11-361 sąmata papildyta 17 590 eurų. Papildomai skirta lėšų darbuotojų

skatinamosioms išmokoms (6 590 eurų) ir komunalinėms paslaugoms apmokėti (11 000 eurų).

Lėšos panaudotos pagal paskirtį.

Iš viso savivaldybės biudžeto programos sąmatų asignavimų planas 2021 metais 954 690

eurų, panaudota pagal paskirtį 954 184 eurų. 

Dėl sugriežtintų karantino sąlygų nepavyko surinkti visų metų pradžioje planuotų kitų

paslaugų lėšų. Gauti 49 957 eurai iš 60 600 planuotų. Gautos lėšos panaudotos pagal paskirtį.

2020 m. gruodžio 31 d. BĮ Sporto centro įsiskolinimas buvo 1 602 eurai, 2021 metų

gruodžio 31 d. – 8 612 eurai. Liko neapmokėta dalis sąskaitų už gruodžio mėnesį: už komunalines,

ryšių paslaugas – 8 402 eurai, kitas paslaugas - 210 eurų. Lyginant su ankstesniais metais

įsiskolinimas tiekėjams padidėjo 7 010 eurų dėl metų pabaigoje labai padidėjusių dujų kainų. 

2020 m. gruodžio 31 d. įstaigoje patvirtinti 34 etatai. Patvirtintų etatų pokyčio per 2021

metus įstaigoje nebuvo. 2021 m. gruodžio 31 dienai užimti 33 etatai. Laikinai neužimtas sporto

trenerio etatas.
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2021 m. įgytas ilgalaikis materialusis turtas – įrengtos lauko sporto aikštelės ir lauko

aikštelėse pastatytas sportinis inventorius už 261 492 eurus, įsigyti 2 Led ekranai už 12 000 eurų,

Nematerialaus turto įsigyta nebuvo.

Materialinių vertybių inventorizacija atlikta 2021 m. lapkričio 30 d. Perteklių ir trūkumų

nerasta.

Per 2021 metus gauta 28 670 eurų tikslinių lėšų. 19 590 eurų gauta iš Klaipėdos rajono

savivaldybės administracijos programai „Sportininkų dalyvavimas aukšto meistriškumo sporto

varžybose“ vykdyti. 8 835 eurus iš Klaipėdos rajono savivaldybės administracija skyrė vaikų

vasaros poilsio programai. Lėšos panaudotos pagal paskirtį. 245 eurai gauti iš VMĮ – 1,2 % nuo

GPM paramos lėšų, kurios bus panaudotos 2022 metais. Panaudota dalis 2020 m. gautų iš rėmėjų

lėšų – 1543 eurai. Metų pabaigoje nepanaudoti 888 eurai bus išleisti 2022 metais vyksiančių

varžybų išlaidoms padengti.
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