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PATVIRTINTA
Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos
2019 m.
d. sprendimu Nr.
BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS PRIEKULĖS KULTŪROS CENTRO 2018 M. ATASKAITA
Priekulės kultūros centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą
su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Kultūros centro buveinės adresas: Turgaus g. 4,
Priekulės m., Klaipėdos r. savivaldybė. Įstaigos kodas 302296063.
Priekulės kultūros centras yra biudžetinė įstaiga , finansuojama iš Klaipėdos rajono
savivaldybės biudžeto. Įstaiga gali turėti ir kitų lėšų – paramos, projektų, tikslinių ir specialiųjų
programų, naudojamų įstaigos veiklai teisės aktų nustatyta tvarka.
Kultūros centro steigėja yra Klaipėdos rajono savivaldybė.
Kultūros centro veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais,
strateginiu veiklos planu, nuostatais, savivaldybės sprendimais ir kitais teisės aktais. Centras vykdo
nuostatuose nustatytas funkcijas. Pagrindinės vykdomos veiklos rūšis – scenos pastatymų veikla, kodas
(EVRK 2 red.)- 900100.
Įstaigoje patvirtintas didžiausias leistinas 13,5 pareigybių skaičius. 2017 m. Priekulės
kultūros centre dirbo 19 darbuotojų, užimančių 13,5 , iš kurių 13 (9,5 et.) yra kultūros darbuotojai. 10
kultūros darbuotojų yra įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 2 – aukštąjį neuniversitetinį ir 1
specialųjį vidurinį.
Centras administruoja 2 renovuotus pastatus Priekulėje ( 2012 m.) ir Drevernoje ( 2014
m.). Juose yra erdvios ir jaukios žiūrovų salės, talpinančios po 200 žiūrovų, scenos su moderniomis
šviesos sistemomis, šokiams ir repeticijoms pritaikytos erdvės, administracinės patalpos.
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31 d. įstaigos balansinė turto vertė siekia 1.055803,43 eurų.
2018 metais Priekulės kultūros centras organizavo per 170 įvairaus pobūdžio renginių,
kuriuose apsilankė 17000 žiūrovų iš visos Lietuvos. Priekulės kultūros centre veikia 8 mėgėjų meno
kolektyvai, kurių veikloje dalyvauja 109 skirtingų amžiaus grupių dalyviai. Keturi kolektyvai, kuriems
2014-10-24 suteikti III kategorijos sertifikatai – tautinių šokių grupė ,,Gintaras", ,,Bengelių" kaimo
kapela, folkloro ansamblis ,,Vėlingis" ir Agluonėnų klojimo teatras garbingai atstovavo Klaipėdos
rajonui 2018 m. Lietuvos Dainų šventėje. Lietuvos nacionalinio kultūros centro vertinimo komisija,
kiekvieną minėtą kolektyvą po Dainų šventės, įvertino II kategorija. Ernsto Vicherto teatras puikiai
sudalyvavęs respublikiniame mėgėjų teatrų konkurse ,,Atspindžiai" , tapo laureatu ir nominuotas 2
nominacijomis. Jis įvertintas I kategorija.
Priekulės kultūros centras glaudžiai bendradarbiauja su Priekulės bei Agluonėnų
seniūnijose veikiančiomis bendruomenėmis, dalyvaujančiomis 2018 m. Nevyriausybinių organizacijų ir
bendruomeninės veiklos stiprinimo Klaipėdos rajono savivaldybėje programoje. Bendradarbiavimo
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dėka, sėkmingai organizuotos seniūnijų centrų pagrindinės šventės: Joninės Agluonėnuose, ,,Ant marių
kraštelio" Drevernoje, Priekulės miesto ir žirginio sporto šventė bei kalėdinių eglių įžiebimo šventės.
Priekulės kultūros centras, jame veikiantys mėgėjų meno kolektyvai dalyvauja bendrose
rajono, regiono, respublikos ir tarptautinėse kultūros programose, kuria menines programas, įtraukia
bendruomenės narius į kultūrinę veiklą, skatinančią įvairių iniciatyvų kūrimą, teikia profesionalias
kultūros paslaugas, pagalbą organizacijoms, įmonėms, įstaigoms, bendradarbiauja su kitais Mažosios
Lietuvos krašto kultūros centrais, kultūros, švietimo įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis.
Glaudžiai bendradarbiaujama su Klaipėdos universiteto menų fakultetu, Klaipėdos valstybinės kolegijos
socialinių mokslų fakultetu. Šių įstaigų studentai dažnai atlieka praktiką Priekulės kultūros centre.
Bendradarbiaujama su Priekulės seniūnija, bendruomene, Priekulės vaikų muzikos mokykla, Priekulės
Ievos Simonaitytės gimnazija, Drevernos, Dituvos ir Agluonėnų pagrindinėmis mokyklomis, Priekulės
socialinių paslaugų centru, Priekulės atvirų jaunimo erdvių atstovais, Gargždų sporto mokykla, Gargždų
krašto muziejumi, Gargždų turizmo informacijos centru, verslininkais ir rėmėjais.
2018 m. gegužės mėn. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos centralizuoto vidaus
audito skyrius atliko Priekulės kultūros centro vidaus kontrolę. Vidaus audito metu atsitiktinės atrankos
būdu buvo vertinami Priekulės kultūros centro duomenys ir informacija, pateikta nuostatuose,
taisyklėse, įsakymuose, instrukcijose, aprašymuose, registracijos žurnaluose, sutartyse, raštuose,
buhalterinėje apskaitoje.Vidaus audito ataskaita parengta vadovaujantis Savivaldybės administracijoje
esančių bei Priekulės kultūros centro pateiktų dokumentų analize, paremta Lietuvos Respublikos
norminiųteisės aktų reikalavimais, su prielaida, kad neegzistuoja kiti susiję dokumentai, kurie įtakotų
ataskaitoje išdėstytas išvadas, be to visi pateikti dokumentai yra pilni ir galutiniai.
Kultūros centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimais, Kultūros ministro įsakymais, Klaipėdos rajono savivaldybės
tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais.Vidaus
audito metu reikšmingų neatitikimų teisės aktų reikalavimams ir galinčių daryti neigiamą įtaką kultūros
centro veiklos rezultatams nenustatyta. Kultūros centro vidaus kontrolė vertinama gerai.
Metų eigoje Priekulės kultūros centre atliktas remontas: pakeistas šildymo katilas,
didžiojoje salėje perdažytos grindys ir sienos, balkone sumontuotos spintos rekvizitui bei kostiumams,
roletais užtamsinti salės langai, atnaujintas foje interjeras.
Metų pabaigoje, viešo pirkimo konkurso tvarka, įsigytas M1 klasės automobilis
(mikroautobusas) 2018 m. TOYOTA PROACE VERSO LONG bei būtini priedai (kablys, bagažinė).
Priekulės kultūros centras įsikūręs pastate , kuris nėra visapusiškai pritaikytas kultūros
reikmėms ir kai kurie statybiniai – inžinieriniai sprendimai neužtikrina centro lankytojų saugumo.
Kadangi pastatui suteikta sporto paskirtis, tai apsprendė pastato pagrindinėje salėje įrengti krepšinio
aikštelę, kuri dėl privalomų reikalavimų turėjo atitikti specialius išmatavimus. Dėl šios priežasties toje
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pačioje salėje pagal esamas galimybes buvo įrengta pakyla, kurios plotis 13,6 m, gylis 6 m. Sumontavus
būtinas scenos uždangas, kulisus ir galinę užuolaidą, žymiai sumažėjo sceninė aikštelė, kuri lemia
kokybišką meninių programų atlikimą. Prie pakylos trūksta stacionarių laiptų į sceną, o aikštelės
nebuvimas priešais priekinę scenos uždangą – kelia pavojų atlikėjų ir žiūrovų saugumui. Dėl šių
priežasčių būtina didinti scenos pakylą.
Renovuojant kultūros centro pastatą, projekte buvo numatytos iškabos (informaciniai
stendai) su apšvietimu. Tikslinga jas pakabinti, nes būtina skleisti aktualią informaciją apie įstaigą bei
joje vykstančią veiklą.
Priekulės kultūros centro Drevernos kultūros namuose nuolat vyksta įvairios parodos, bet
trūksta įrangos joms eksponuoti.
2018 m. Priekulės kultūros centro biudžetas išnaudotas pagal visų programų sąmatų
asignavimų su daliniais pakeitimais planą. Metų pabaigoje biudžetą sudarė 255,8 tūkst.eurų, t.t.
savivaldybės biudžeto 251,8 tūkst.eurų, panaudota 251,7 tūkst.eurų. Pagal patvirtintą lėšų planą (4,0
tūkst.eurų) už atsitiktines paslaugas ir nuomą, surinkta ir panaudota 2940 eurų. Kitų dotacijų ir lėšų iš
kitų valdymo lygių ir deleguotų 2018 metais nebuvo gauta.
2019 m. sausio 1 d. Priekulės kultūros centro kreditorinis įsiskolinimas buvo 204,84 Eur. Tai
įsiskolinimas

už komunalinius patarnavimus 202,87 Eur ir ryšių paslaugas 1,97 Eur. Gautinų

savivaldybės biudžeto sumų 2019 m. pradžioje nebuvo.
Ilgalaikio materialiojo turto per 2018 metus įstaiga įsigijo 24222,44 Eur kainuojantį lengvąjį
automobilį ir 777 Eur vertės dekoratyvią kalvišką krosnį ant ratų.
Materialinių vertybių inventorizacija atlikta 2018 m. lapkričio 30 d. būklei. Pertekliaus ir
trūkumų nenustatyta.
2018 metais Priekulės kultūros centras gavo 515,55 (2017 metais – 532,29) eurus pagal LR
labdaros ir paramos įstatymą galintiems gauti paramą gavėjams pravestus Valstybinės mokesčių
inspekcijos paramos pinigus, kuriuos visus panaudojo veiklai. Iš rėmėjų gauta ir panaudota veikloje 100
eurų.
Per 2018 metus tikslinių lėšų įstaiga negavo.
2018 m. biudžeto išlaidų sąmatos pokytis ir jos įvykdymas gruodžio 31 d.
Savivaldybės biudžeto asignavimų planas,
Išlaidų
Išlaidų pavadinimas tūkst. eurų
ekonominės
Patikslintas Patvirtintas Patikslintas 2018 m.
klasifikacijos
2017 m.
2018 m.
2018 m.
spec.
kodas
pabaigoje
pradžioje
pabaigoje
programa
(su
(su
(metų
perduotom
perduotom pabaigoje)
iš VB)
iš VB)

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. eurų
(be
spec.
programos)
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2.1.
2.1.1.1.1.1.
2.1.32.1.1.1.
2.2.
2.2.1.1.1.5.
2.2.1.1.1.6.
2.2.1.1.1.7.
2.2.1.1.1.8.
2.2.1.1.1.10.
2.2.1.1.1.11.
2.2.1.1.1.15.
2.2.1.1.1.16.
2.2.1.1.1.20.
2.2.1.1.1.21.

2.2.1.1.1.23.
2.2.1.1.1.30.
2.7.3.1.1.1.
3.1.

IŠLAIDOS
Darbo užmokestis ir
socialinis
draudimas
Darbo užmokestis
Socialinis
draudimas
Prekių ir paslaugų
naudojimas
Ryšių paslaugos
Transporto
išlaikym.
Apranga ir patalynė
Spaudiniai
Kitos prekės
Komandiruotės
IT remontas
Kvalifikacijos kėl.
Komunalinės
paslaugos
Informacinių
technologijų prekės
ir paslaugos
Ūkinio inventoriaus
įsigijimo išlaidos
Kitos paslaugos
Darbdavių socialinė
parama pinigais
Ilgalaikio
turto
įsigijimas
IŠ VISO:

226,4

218,8

226,8

4,0

226,7

155,0

169,3

177,5

1,3

177,5

118,6
36,4

129,6
39,7

135,9
41,6

1,0
0,3

135,9
41,6

71,4

48,3

48,9

2,7

48,8

1,2
2,7

1,6
3,8

1,0
3,0

1,0
3,0

0,2
15,8
0,4
0,3
2,1
11,4

1,0
1,5
1,0
12,5

1,8
3,3
0,4
11,7

1,8
3,3
0,4
11,6

1,6

1,4

1,4

9,0

9,0

1,3

9,0

37,3

16,3
1,2

17,3
0,4

1,4

17,3
0,4

0

25,0

25,0

226,4

243,8

251,8

Ataskaitą parengė direktorė Alanta Zapalskienė

25,0
4,0

251,7

