
GARGŽDŲ KULTŪROS CENTRAS 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

PRIE 2019 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO 

 Gargždų kultūros centras yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Klaipėdos rajono savivaldybės 

biudžeto.  

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019-02-28 sprendimu Nr. T11-30 skirta  

769700 eurų. Iš jų: savivaldybės lėšų - 501200 eurų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 

420100 eurų, darbdavių socialinei pašalpai 3000 eurų, prekėms ir paslaugoms 70100 eurų, ilgalaikiam 

turtui įsigyti 8000 eurų. Buvo skirta dalyvavime projekte „Pietų Baltijos kino ir kultūros tinklas“ 

19000 eurų, iš jų : darbo užmokesčiui ir socialiniams draudimui 11300 eurų, prekėms ir paslaugoms 

7700 eurų. Buvo skirta dalyvavime projekte „Pietų Baltijos kino ir kultūros tinklas“ prekėms ir 

paslaugoms 14000 eurų iš Europos Sąjungos skirtų lėšų. 

Lėšos už paslaugas ir nuomą 254500 eurų, iš jų prekėms ir paslaugoms 165650 eurų, ilgalaikiam 

turtui įsigyti 1550 eurų, darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 86800 eurų, darbdavių socialinei 

paramai 500 eurų.  

Savivaldybės ir verslo partnerystės organizavimui skirta 4000 eurų.  

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos  2019-06-27 sprendimu Nr. T11-185 leista perkelti lėšas iš 

pajamų už prekes ir paslaugas sudarytos sąmatos į pajamas už ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomą 

3100 eurų  į prekių ir paslaugų straipsnį. Klaipėdos rajono savivaldybės direktoriaus  2019-07-19 

įsakymų Nr. AV-1562 pagal pateiktą prašymą  iš surinktų kino teatro „Minija“ lėšų sąmatos 400 eurų 

skirtų ryšiams perkelti į prekių ir paslaugų straipsnį skirtas lėšas. Klaipėdos rajono savivaldybės 

tarybos 2019-08-29 sprendimu Nr. T11-238 sumažinti dalyvavime projekte „Pietų Baltijos kino ir 

kultūros tinklas“ priemonės asignavimai iš biudžeto lėšų 19000 eurų iš jų: darbo užmokesčio straipsnis 

sumažintas 11100 eurų, socialinio draudimo straipsnis sumažintas 200 eurų, kvalifikacijos straipsnis 

sumažintas 5000 eurų, kitų prekių ir paslaugų straipsnis sumažintas 2700 eurų. Tuo pačiu tarybos 

sprendimu sumažinti dalyvavime projekte „Pietų Baltijos kino ir kultūros tinklas“ priemonės 

asignavimai iš Europos Sąjungos lėšų 14000 eurų kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų straipsnis. 

Klaipėdos rajono savivaldybės direktoriaus 2019-09-17 įsakymu Nr. AV-1983 pagal pateiktą prašymą  

iš surinktų kino teatro „Minija“ lėšų iš pajamų už prekes ir paslaugas sudarytos sąmatos 1200 eurų 

prekių ir paslaugų straipsnio, leista perkelti į socialinio draudimo straipsnį. Klaipėdos rajono 

savivaldybės tarybos  2019-11-28 sprendimu Nr. T11-380 leista  perkelti 7000 eurų iš pajamų už 

prekes ir paslaugas sudarytos sąmatos į pajamas už ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomą. Klaipėdos 

rajono savivaldybės direktoriaus 2019-10-28 įsakymu Nr. AV-2298 leista  perkelti iš Savivaldybės 

biudžeto sudarytos 1700 eurų sąmatos sekančiai: iš remontui skirtų 900 eurų perkelti į socialinio 

draudimo straipsnį, iš darbdavių socialinės paramos pinigais 200 eurų į  kvalifikacijos kėlimo išlaidų 

straipsnį,  iš informacinių technologijų prekių ir paslaugų 400 eurų į prekių ir paslaugų įsigijimo 

straipsnį, iš komandiruotėms skirtų 200 eurų, 100 eurų į socialinio draudimo straipsnį ir 100 eurų  į 

prekių ir paslaugų straipsnį. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos  2019-12-19 sprendimu Nr. T11-

418 37200 eurų buvo padidinti darbo užmokesčio asignavimai. Klaipėdos rajono savivaldybės 

direktoriaus 2019-12-09 įsakymu Nr. AV-2618 leista perkelti lėšas sekančiai iš biudžeto sudarytos 

sąmatos skirtų ryšiams 250 eurų į transporto išlaikymo ir paslaugų straipsnį skirtų lėšų. Tuo pačiu 

įsakymu buvo leista perkelti lėšas iš remontui skirtų 400 eurų į prekių ir paslaugų straipsnį ir iš 

kvalifikacijos skirtų 1000 eurų į prekių ir paslaugų straipsnį. 



Visų programų sąmatų asignavimų planas 2019 m. po patikslinimo 773900 eurų, panaudota 

728945,53 eurų. Biudžeto sąmatoje liko nepanaudota 8378,64 eurų. Kino tetaro „Minija“ buvo planuota 

surinkti 225100 eurų, surinkome 199688,53 eurų,  25411,47 eurų mažiau. Nuomos ir paslaugų buvo 

planuota 29400 eurų surinkome 18235,64 eurų, 11164,36 eurų mažiau negu buvo planuota. Daugelis 

agentūrų už koncertus pačios platino bilietus internetu.  

2019 m. gruodžio 31 d. Gargždų kultūros centras liko skolingas 8502,84 eurų iš jų: 

Tiekėjas Biudžeto 

lėšų 

Nuomos ir paslaugų 

lėšų 

AB Klaipėdos energija 741,64 397,97 

AB Klaipėdos vanduo 23,06 52,82 

AB Energijos skirstymo 

operatorius 

197,28 688,42 

LATGA  297,14 

DPD Lietuva   9,53 

Gargždų vartotojų kooperatyvas  116,83 

UAB Lindstrom 30,16 34,02 

UAB Infropiras  36,30 35,04 

UAB Autginta automobilio 

plovimas 

28  

A. Mordaso remonto įmonė  57,00 

Telia 2,16 63,34 

UAB Tele -2 7,70  

UAB Theatrical Film Distribution  3012,50 

UAB „Stambus planas“  39,93 

UAB „Best film“  542,00 

NCG Distribution UAB  2090,00 

VISO 1066,30 7436,54 

 

2019 m. biudžeto kreditorinis viršija 2018 m. kreditorinį, nes AB „Klaipėdos energija“ išrašė 

didesnę sąskaitą, nei galėjome numatyti. 2019 m. kino teatro „Minija“ kreditorinis viršija 2018 m. 

kreditorinį, nes distributoriai už kinų filmų nuomą, išrašė sąskaitas pagal žiūrovų kiekį iki 2019-12-31 

dienos imtinai, tad neįmanoma buvo numatyti kokiai sumai bus išrašytos distributorių sąskaitos. 

Gargždų kultūros centrui 2019 m. gruodžio 31 d liko skolingi UAB „Osama“ 19,45 eurų ir 

Klaipėdos raj. savivaldybės J. Lankučio biblioteka 643,75 eurų. 



Ilgalaikio materialiojo turto per 2019 metus įsigyta iš nuomos ir paslaugų lėšų už 1550 eurų, 

nupirktas baldų komplektas.  

 

Materialiojo ir nematerialiojo turto metinė inventorizacija atlikta 2019-11-30 dienos būklei. 

Trūkumų arba pertekliaus inventorizacijos metų nerasta.   

 

2019 metais nuo kovo 5 dienos iki rugsėjo 22 dienos įstaigos vadovo pareigas laikinai ėjo 

direktorės pavaduotoja Asta Vaičiulienė, kol direktorė Vaida Skuodienė buvo atostogose vaikui 

prižiūrėti. 2019 m. sausio 1 d. etatų skaičius 42,25. Nuo 2019 m. gegužės 1 d. prisidėjo 0,5 etato. Viso 

2019 m. gruodžio 31 d. 42,75 etato. 

 

Per 2019 metus tikslinių lėšų gauta 33186,06 eurų iš jų sumokėta už kino tetaro „Minija“ kėdžių 

valymą 1344 eurų, UAB „Stogandra“ už stogo remonto darbus 5481,30. Gauti 2% paramos 712,14 eurų 

(2018 m. likutis buvo 1562,61 eurų).  

 

 Projektams vykdyti gauta iš Klaipėdos rajono administracijos 4107 eurų. Iš jų : Rasos šventei 

„Vasarvidžio virsmas“ 500 eurų, šokių kolektyvui „Trepsiukas“ 2507 eurų kelionei į Kroatiją, projektui 

„Tek saulele, tek“ 1100 eurų. 

 

Gauta už komunalines paslaugas iš J. Lankučio bibliotekos tiekėjams sumokėti 4621,41 eurų. 

Surinkta iš darbuotojų už virš limito prakalbėtus pokalbius ir sumokėta ryšių tiekėjams 76,75 eurų. 

Gauta iš UAB „Osama“ 107,46 už aparatų nuomą ir sumokėta tiekėjams už elektros energijos 

suvartojimą. 

 

Gauta parama festivaliui „Ruduo Gargžduose“ 1000 eurų ir sumokėta kreditoriams pagal sąskaitas 

faktūras. Gauta parama šokių ansambliui „Minija“ jubiliejui paminėti 850 iš jų išleista 83 eurai.  

 

Paramos likutis 2018-12-31 2592,50 eurų, liko 2019-12-31 4703,16 eurų 

2% paramos likutis  2018-12-21 1562,15eurų, liko 2019-12-31 2274,75 eurų 

 

 

Direktorė   Vaida Skuodienė 

 

Vyr. finansininkė    Ilona Dotienė 


