
2019 M. I -ojo KETV. AIŠKINAMASIS RAŠTAS                                2019.04.18 

 

    

 

1. BENDROJI DALIS.  
1.1. Biudžetinė įstaiga – Gargždų kultūros centras yra išlaikoma iš savivaldybės biudžeto.  

Įmonės kodas: 163547140   Registracijos adresas – Klaipėdos g. 15 Gargždai, tel.: 452675 faksas: 

452675, el.paštas: gargzdukultura@gmail.com 

 

1.2.Laikinai einanti įstaigos vadovo  pareigas Asta Vaičiulienė. 

 

            1.3.Savivaldybės patvirtintas etatų skaičius 2019 sausio 1 dienai  etatų 

Administracijos 

darbuotojai 

Specialistai Techninis 

personalas 

Pastabos: 

Kultūros 

darbuotojai 

 

   5      23,75  13,5  

     1.3  Tikslai : 

      1.3.1. Įstaigos tikslai: – plačiai ir įvairiapusiškai pristatyti Gargždų mieste  šiuolaikinį meną, 

organizuoti profesionalių jaunųjų menininkų pristatymus visuomenei, organizuoti kultūrinę veiklą . 

Siekiant šių tikslų, Gargždų kultūros centras  planuoja šias funkcijas , organizuoja parodas, 

įvairius meno projektus, renginius; reklamuoja ir propaguoja savo renginius mieste.  

 Įgyvendinant miesto kultūrinio savitumo puoselėjimo bei kultūrinių paslaugų 

gerinimo programą, siekiama sudaryti galimybes kuo plačiau pasireikšti įvairių sričių menininkams, 

realizuojant profesionalios tradicinės dailės bei šiuolaikinio meno parodas, ieškant naujų ir įdomių 

meninės kūrybos pateikimo formų. Pagrindiniai programos tikslai: užtikrinti įstaigos išlaikymą, 

propaguoti šiuolaikinius kultūrinius renginius . 

   Programų įgyvendinimui, gaunamos pajamos už teikiamas paslaugas ir 

negyvenamųjų patalpų nuomą,visos surinktos lėšos naudojamos ilgalaikio turto remontui dengti, 

įvairioms paslaugoms  ir kanceliarinėms prekėms įsigyti. 

 

                                     P01       2.APSKAITOS POLITIKA 

2.1. Gargždų kultūros centras nuo 2018 m. kovo 30 dienos apskaitą tvarko ir finansinę 

atskaitomybę rengia vadovaujantis: 

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS);  

- LR buhalterinės apskaitos įstatymu; 

- LR biudžetinių įstaigų įstatymu; 

- LR biudžeto sandaros įstatymu; 

- Kitais finansinę atskaitomybę reglamentuojančiais teisės aktais. 

 

3.PASTABOS 

       3.1. Perėjus prie apskaitos tvarkymo pagal (VSAFAS), buvo atlikti likučių pokyčio 

veiksmai: 

 Įstaigos veikloje naudojamas trumpalaikis turtas likutis 237559,64 eurų 2019.03.31 dienai-  

iškeltas į nebalansinę sąskaitą;  

 

                         P04                  4. ILGALAIKIS TURTAS.  

  2019 m. kovo 31 d. Gargždų kultūros centro ilgalaikį turtą sudaro: 

1.1 Negyvenamieji pastatai            -                709782,06 eurų 

1.2.Kitos mašinos ir įrenginiai       -                  12328,32 eurų 

1.3.Baldai `                                     -                    5476,89 eurų 

1.4.Kompiuterinė įranga                 -                    5678,43 eurų 

1.5.Kita biuro įranga                    -                      863,61 eurų 



      1.5. Kitas ilgalaik.material.turtas    -              129923,63 eurų 

      1.6 Muzikos instrumentai               -                49610,02 eurų 

      1.7 Infrastruktūros statiniai             -                  3084,04 eurų 

   Iš viso :                                              -              916747,00 eurų 

 

                                         P08         5.TRUMPALAIKIS TURTAS. 

 

Trumpalaikio turto sąskaitoje apskaitoma: kol nėra išduoti naudojimui: ūkinis inventorius, 

ūkinės, cheminės, kanceliarinės prekės . Išankstiniai apmokėjimai , gautinos sumos, sukaupti 

atostoginiai ir sukauptos soc. draudimo įmokos, ateinančių laikotarpių sąnaudos, pinigai.  

 

Išdavus medžiagas ir ūkinį inventorių  naudojimui, nurašomos į sąnaudas. Inventorius 

iškeliamas į nebalansinę sąskaitą 

 

 4.1. 2019 m. kovo 31 d. trumpalaikio turto likutį sudaro: 

Trumpalaikio turto grupės 

  

 

Likutis 2018-

12-31 eurų 

 

Įsigijimo 

savikaina, 

eurais 

Panaudota eurų Likutinė vertė, 

2018. 06.30 

eurų 

 

 

Degalai ir kitos prekės 38,08 

 

 

3412,74     3400,58 50,24 

      

        P12      6 .FINANSAVIMO SUMOS. (4 priedas 20-ojo VSAFAS „finansavimo sumos“)  

Gautos  finansavimo sumos: 
Iš ES kitoms išlaidoms                                                    -                 9004,61  eurų 

Iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms                     -                90222,01  eurų 

      Parama                                                                             -                   900,00  eurų 

                                                      

      Iš viso :                                                                             -            100126,62 eurų 
                                        .                                      

                                 P17.                       7. ĮSIPAREIGOJIMAI.  

Trumpalaikiai įsipareigojimai tiekėjams ir sukaupti atostoginiai bei soc. draudimo įmokos  

  

Skolos tiekėjams sudaro                                                 -      10622,03 eurų 

Mokėtinas darbo užmokestis                                          -     25783,59 eurų 

Mokėtinos soc.draudimo.įmokos                                   -      9368,47 eurų 

Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis                          -      6341,17 eurų 

Kitos mokėtinos sumos darbuotojams                            -         80,00 eurų 

Sukaupti atostoginiai                                                     -       31621,70 eurų 

Iš viso: -     83816,96 eurų 

 

 

 

 

L. e. direktorės pareigas                                                                     Asta Vaičiulienė 

 

Vyr. finansininkė                                                                                Ilona Dotienė                    

                                       


