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                           PATVIRTINTA 

                       Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos  

                                                                                     2018  m.               d. sprendimu Nr.  

 

 

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS PRIEKULĖS KULTŪROS CENTRO 2017 M. ATASKAITA 

 

I. BENDROS ŽINIOS 

 

 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 14 (10,25 et.) yra kultūros darbuotojai. 11 

kultūros darbuotojų yra įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 2 – aukštąjį neuniversitetinį ir 1 

specialųjį vidurinį. 3 specialistams suteikta I kvalifikacinė klasė, 6 – II–III kvalifikacijos klasės. 

 

II. ĮSTAIGOS BIUDŽETAS 

2017 m. biudžeto išlaidų sąmatos pokytis ir jos įvykdymas gruodžio 31 d. 

 

 

Išlaidų 

kodas 

pagal 

ekonominę 

klasifikaciją 

 

Sąmatos 

straipsnių 

pavadinimas 

Biudžeto išlaidų sąmatos planas, tūkst. eurų  

Kasinės 

išlaidos, 
2017-12-

31, Iš viso 

Patikslintas 

2016 m.  

pabaigoje 

(su 

perduotom 

iš VB) 

 

Patvirtintas 

2017 m. 

pradžioje 

 

Patikslintas 

2017m.  

pabaigoje 

(su 

perduotom 

iš VB) 

 

2017 m. 

spec. 

programa 

 IŠLAIDOS 169,6 191,5 226,4 2,4 223,6 

 

2.1. 

Darbo užmokestis ir 

socialinis draudimas 

 

138,1 

 

135,0 

 

155,0 

  

154,3 

2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis 105,5 103,1 118,6  118,0 

2.1.32.1.1.1. Socialinis draudimas 32,6 31,9 36,4  36,3 

2.2. Prekių ir paslaugų 

naudojimas 

31,5 

 

56,5 71,4 2,4 69,3 

2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugos 1,2 2,0 1,2  1,2 

2.2.1.1.1.6. Transporto išlaikym. 1,5 4,7 2,7  2,6 

2.2.1.1.1.7. Apranga ir patalynė 5,0     

2.2.1.1.1.8. Spaudiniai 0,1 0,2 0,2  0,2 

2.2.1.1.1.10. Kitos prekės 3,7 4,8 15,8 0,8 15,8 
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2.2.1.1.1.11. Komandiruotės 0,6 1,0 0,4  0,3 

2.2.1.1.1.15. IT remontas 0,2 0,7 0,3  0,3 

2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėl. 0,4 0,4 2,1  2,1 

2.2.1.1.1.20. Komunalinės 

paslaugos 

13,7 14,0 11,4  9,6 

2.2.1.1.1.30. Kitos paslaugos 5,1 28,7 37,3  37,2 

3.1. 

 

Ilgalaikio turto 

įsigijimas 

9,1   1,6  

 IŠ VISO: 178,7 191,5 226,4 2,4 223,6 

             

           Visų programų sąmatų asignavimų planas (su pakeitimais) 2017 m. pabaigoje buvo 228,8 

tūkst.eurų, t.t. savivaldybės biudžeto 225,8 tūkst.eurų, panaudota 223,0 tūkst.eurų, lėšų už paslaugas ir 

nuomą 2,4 tūkst.eurų, surinkta ir panaudota 1600 eurų, kitų dotacijų ir lėšų iš kitų valdymo lygių ir 

deleguotų -  628 eurų, panaudota 628 eurų (darbuotojų atlyginimo padidinimui).  

            2018 m. sausio 1 d. Priekulės kultūros centras liko skolingas 1240,09 Eur. Tai įsiskolinimas  už 

komunalinius patarnavimus: 591,43 Eur -  elektros energiją ir 648,66 Eur – patalpų šildymą. Gautinų 

sumų 2018  m. pradžioje nebuvo.   

            Ilgalaikio materialiojo turto per 2017  metus įstaiga įsigijo 1600 Eur kainuojantį kompiuterį, 

kuris pirktas iš lėšų, surinktų už atsitiktines paslaugas (specialioji programa). 

           Materialinių vertybių inventorizacija atlikta 2017 m. lapkričio 30 d. būklei. Pertekliaus ir 

trūkumų nenustatyta.  

                2017 metais Priekulės kultūros centras gavo 532,29 (2016 metais - 541,02 Eur) 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 

4800 eurų. 

                Per 2017 metus tikslinių lėšų gauta 11822,95 Eur. Panaudota 9922,95 Eur. Likutis 2017 m. 

gruodžio 31 d. 1900,0 Eur. Tai iš Kultūros ministerijos gauta premija už gerą darbą – kultūros centrui, 

pelniusiam geriausio 2016 m. kultūros centro vardą antroje kategorijoje. Šiuos pinigus įstaiga panaudos 

2018 metais. 

 
III. ĮSTAIGOS PATALPOS 

 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. Šią dieną 

įstaigos balansinė turto vertė siekia 1.060570 eurų. 
 

IV.TEIKIAMOS PASLAUGOS 

 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.  
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V. ĮSTAIGOS  (VADOVO) VEIKLA 

  2017 metais  Priekulės miestas dalyvavo Mažųjų Lietuvos kultūros sostinių judėjime. Šio  

projekto tikslas – garsinti Klaipėdos rajono ir Priekulės vardą Lietuvoje ir užsienyje, telkti vietos 

bendruomenę bei Klaipėdos rajone veikiančias įstaigas, užmegzti bendradarbiavimą su kitomis 2017 m. 

mažosiomis Lietuvos kultūros sostinėmis. Į veiklą buvo įtraukta per 300 aktyvių savanorių, įgyvendinta 

per 150 įvairaus pobūdžio renginių, kuriuose apsilankė per 20000 žiūrovų iš Lietuvos ir užsienio. 

Klaipėdos rajono savivaldybė Priekulės kultūros centro kultūrinei veiklai papildomai skyrė 40 000 eurų, 

iš Klaipėdos rajono kultūros veiklos programos 3600 eurų projektui ,,Misterija ,,Jūrų varpai" 

įgyvendinimui. Iš Klaipėdos rajono etninės kultūros plėtros 2015-2017 metų programos  Centrui skirta 

300 eurų projektui ,,Darbelio įdėsiu – dalmonėlį turėsiu". Klaipėdos rajono savivaldybė 4000 eurų skyrė 

Kultūros dienos minėjimo organizavimui Priekulėje bei 5000 eurų  pagrindinių švenčių organizavimui – 

Agluonėnų Joninių šventei, Drevernos kaimo ir žvejų šventei ,,Ant marių kraštelio", Priekulės miesto ir 

žirginio sporto šventei.  

 

 

VII. PROBLEMŲ SPRENDIMO BŪDAI 

 

  Priekulės kultūros centras veiklą vykdo pastate, kuris yra sporto paskirties. Dėl šios 

priežasties patalpų negalima pilnai pritaikyti kultūros reikmėms, nukenčia renginių kokybė. Šiuo metu 

salėje vyksta įvairaus pobūdžio susiėjimai – renginiai, stalo teniso treniruotės ir varžybos, jogos 

užsiėmimai. 2018 m. būtų tikslinga keisti pastato paskirtį, salėje sumontuoti stacionarias pertvaras, 

kurios atskirtų renginių ir sportinių užsiėmimų zonas. Tai leistų efektyviau išnaudoti esamas  patalpas, 

bendruomenei pasiūlyti įvairesnių veiklų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ataskaitą parengė direktorė Alanta Zapalskienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


