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SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

 

Vėžaičių kultūros centras, savivaldybės biudžetinė įstaiga, adresas Liepų g.3a., 96210 

Vėžaičiai, Klaipėdos r., kodas 302324922. Pagrindinė veikla – kultūros paslaugų tiekimas plėtojant 

švietėjišką (edukacinę), pramoginę veiklą ir organizuojant profesionalaus meno sklaidą. Tenkinti 

Vėžaičių seniūnijos bendruomenių kultūrinius poreikius. Pagrindinės gaunamos lėšos –savivaldybės 

biudžeto lėšos. 

Vėžaičių kultūros centras neturi kontroliuojamų ir (arba) asocijuotų subjektų. 

Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo 18 darbuotojų. 

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis 

sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. 

Tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas, įstaiga vadovaujasi VSAFAS. 

Apskaitos politika aprašyta 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinyje. 

Reikšmingų įvykių po paskutinių finansinių ataskaitų pateikimo neįvyko. 

 

PASTABOS: 

1. Finansavimo sumų detalizavimas pateikiamas 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 

priede. Finansavimo pajamos iš Europos sąjungos biudžeto 2018 metais buvo finansuojamas vaikų 

neformalus ugdymas. 

2. Sukauptas gautinas sumas 19495.54 Eur sudaro sukauptas finansavimas iš biudžeto- 

19206.28 Eur, sukauptos gautinos sumos už suteiktas paslaugas - 131 Eur, bei pervestus 

nuompinigius – 158.26 Eur. 

3. Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro pajamos už paslaugas -131 Eur. Kitos veiklos 

pajamas sudaro nuomos pajamos – 861.75 Eur bei kitos veiklos išlaidas - šių pajamų panaudojimas.  



4. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo 7 %, padidėjus vyriausybės 

nustatytam minimaliam darbo užmokesčiui bei padidinus darbuotojų atlyginimų kintamąją dalį, jas 

sudaro: 

Eil. 

Nr. 

Sąnaudos Suma (Eur) 

2017 m. 2018 m. 

1. Darbo užmokesčio 23274,00 24600,16 

1.1.                iš jų ligos pašalpų 251,52 190,21 

2. Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio 7132,28 7830,77 

 IŠ VISO: 30406,28 32430,93 

 

5. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos padidėjo 16 %, padidėjus sunaudojamos 

šilumos kiekiui bei kainai, jas sudaro : 

Eil. 

Nr. 

Sąnaudos Suma (Eur) 

2017 m. 2018 m. 

1. Šildymo 7080,62 8018,96 

2. Elektros energijos 386,61 712,17 

3. Vandentiekio ir kanalizacijos 92,80 81,21 

4. Ryšių paslaugų 156,88 121,06 

5. Kitų komunalinių paslaugų 97,85 97,80 

 IŠ VISO: 7814,76 9031,20 

 

6. Transporto sąnaudos sumažėjo, nes 2017 metais buvo nuomojamas transportas vaikų 

koncertinei veiklai. 

 

 

 

Direktorė                                                                                                                    Alma Slušnytė 
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