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AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO  

2018 METŲ I KETVIRČIO ATASKAITOS 

   

 

Plungės rajono savivaldybės Žlibinų kultūros centras įregistruotas  2008 m. liepos 1 d. 

Juridinių asmenų registre, kodas. 301779536. Plungės rajono savivaldybės kultūros centras turi skyrius - 

Kantaučiuose, Glaudžiuose, Staneliuose, ir Grumbliuose. Žlibinų kultūros centro veiklos sritis – 

kultūrinė-meninė veikla. Kultūros tikslai: tenkinti visuomenės kultūrinius poreikius, puoselėti etninę 

kultūrą, mėgėjų meną, kurti menines programas, plėtoti edukacinę, neformaliojo vaikų švietimo, 

pramoginę veiklą, rūpintis tautinių tradicijų išsaugojimu ir profesionalaus meno sklaida. 

Plungės rajono savivaldybės Žlibinų kultūros centre yra 9 etatai: 1 etatas direktoriaus, 

0,5 etato buhalterės, 0,5 etato sekretorės, 3 etatai kultūrinių renginių organizatoriaus, 1,5 etato 

koncertmeisterio, 0,5 etato choreografo, 1 etatas pagalbinio darbininko, 1 etatas kūriko. 2018 metų kovo 

31 d. dirbo 13 darbuotojų. 

Buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis 2007 m. birželio 26 d. LR viešojo 

sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr.X-1212, pagal patvirtintus viešojo sektoriaus apskaitos ir 

finansinės atskaitomybės standartus, apskaita tvarkoma taikant  kaupimo principą. Biudžeto išlaidų 

vykdymo ataskaita su-daryta vadovaujantis LR finansų ministro 2011 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. IK- 

230 patvirtintomis taisyklėmis, Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. 

vasario 4 d. įsakymu Nr. D-66 ir Plungės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu 

Nr. T1-310. Biudžeto vykdymo ataskaita sudaryta taikant pinigų principą. 

Plungės rajono savivaldybės Žlibinų kultūros centrui 2018 metams Plungės rajono 

savivaldybės tarybos 2018 metų vasario 15 dienos sprendimu Nr. T1-3 „Dėl Plungės rajono 

savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ kultūros ir sporto programai skirta asignavimų 

savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti 2018 metams – 101000 eurų ir 2018 m. biudžetinių 

įstaigų gaunamų lėšų ir pajamų 1400 eurų. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2018 metų kovo 29 



dienos sprendimu Nr. T1-63 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo 

pakeitimo“ kultūros ir sporto programai skirta asignavimų savarankiškoms savivaldybės funkcijoms 

vykdyti 2018 metams (kultūros projektams) – 2400 eurų 

          2018 metais I ketvirčiui kultūros ir sporto programai vykdyti skirta: 

 Įstaigos pajamų (už nuomą) – 100 eurų 

 Įstaigos pajamų (už prekes ir paslaugas) – 100 eurų 

 Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms  – 20300 eurų iš jų darbo užmokesčiui – 10800 eurų, 

socialinio draudimo įmokoms – 3300 eurų.  

         Pateikta paraiškų asignavimams gauti – 16027,34 eurų, gauta asignavimų – 16027,34 eurų iš jų: 

darbo užmokesčiui – 8964,55 eurų, socialinio draudimo įmokoms – 3010,26 eurų. 

Gauti asignavimai panaudoti pagal išlaidų straipsnius.  

        Pinigų likutis banke einamojoje sąskaitoje 2018 m. kovo 31 d. – 0,00 Lt. 

        Žlibinų kultūros centro kreditorinis įsiskolinimas 2018 m. kovo 31 d. sudaro – 5852,19 eurų tai:   

       Darbo užmokestis – 5399,69 eurų; 

       Socialinio draudimo įmokos – 1750,66 eurų; 

 UAB Tele2 ryšio paslaugos –   3,56 eurų. 

       AB Telia Lietuva – 38,99 eurų; 

       UAB Plungės vandenys – 7,39 eurų;        

       AB Energijos skirstymo operatorius – 98,81 eurai; 

        UAB Energijos tiekimas –     74,04 eurai.  

        UAB Malkona medžio granulės – 1470,00 eurų, 

        UAB Sistemų valdymo konsultacijos – 96,80 eurai; 

        UAB Nevda programos „Kontora“ priežiūra – 24,20 eurų 

        UAB Hipoestės gėlės  - 98,70 eurų. 

        Lietuvos gretutinių teisių asociacija AGATA – 246,84 eurų. 

        V.Gliožerio prekybos įmonė, suvenyrai - 45,86 eurų 

        Debitorinis įsiskolinimas 2018 m. kovo 31 d. biudžeto pajamos už nuomą 136,96 eurų ir ( ne 

biudžeto lėšos - sąnaudų atstatymas)  – 175,06 eurų. Tai ŽŪKB „Pieno gėlė“  už vandenį ir elektrą. 
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Buhalterė     Gražina Garbenčienė 


