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Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras (toliau įstaiga) įregistruotas Juridinių asmenų registre
2002 m. sausio 07 d. Įstaiga yra  juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos
valstybės herbu ir savo pavadinimu. Įstaigos kodas - 177411894. 

Įstaigos  steigėjas yra  Šilutės  rajono savivaldybės  taryba.  Įstaiga – savivaldybės  biudžetinė
įstaiga, ji priklauso savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupei. 

Informacija  apie  programos  (Kultūros  plėtros  ir  paveldo  puoselėjimo  programa)
valstybės funkcijos 08.02.01.08 finansavimo šaltinis – Savivaldybės biudžetas. Biudžeto išlaidų
sąmatos vykdymo ataskaita:  

Savivaldybės  biudžeto  sąmatos  ataskaitinio  laikotarpio  planas  –  44236,00  eurų,  gauti
asignavimai 44236,00 eurų. 2016-12-31 kasinės išlaidos – 44236,00 eurų. 

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo ataskaitinio laikotarpio asignavimai:
- Darbo  užmokesčio  2.1.1.1.1.1.  ataskaitinio  laikotarpio  planas  –  29080,00  eurų,  gauti

asignavimai – 29080,00 eurų, panaudoti – 29080,00 eurų. 
- Socialinio  draudimo  įmokų  2.1.2.1.1.1.  ataskaitinio  laikotarpio  planas  –  8956,00  eurų,

gauti asignavimai – 8956,00 eurų, panaudoti – 8956,00  eurų. 
Prekių ir paslaugų ataskaitinio laikotarpio asignavimai:
- Ryšių  paslaugos  2.2.1.1.1.5  ataskaitinio  laikotarpio  planas  –  700,00  eurų,  gauti

asignavimai – 700,00 eurų, panaudoti – 700,00  eurų.
- Transporto  išlaikymas   2.2.1.1.1.6 ataskaitinio  laikotarpio  planas  -  1700,00 eurų,  gauti

asignavimai – 1700,00 eurų, panaudoti – 1700,00 eurų.
- Kitos prekės 2.2.1.1.1.10 ataskaitinio laikotarpio planas – 1260,00 eurų, gauti asignavimai

– 1260,00 eurų, panaudoti – 1260,00 eurų.
- Komandiruotės  (transporto,  apgyvendinimo,  ryšio  ir  kitos  komandiruotės  išlaidos)

2.2.1.1.1.11 ataskaitinio laikotarpio planas – 88,00 eurų, gauti asignavimai – 88,00 eurų, panaudoti
– 88,00 eurų.

- Kvalifikacijos  kėlimas  2.2.1.1.1.16  ataskaitinio  laikotarpio  planas  –  39,00  eurų,  gauti
asignavimai – 39,00 eurų, panaudoti – 39,00 eurų.

- Komunalinės paslaugos 2.2.1.1.1.20 ataskaitinio laikotarpio planas – 1838,00 eurų, gauti
asignavimai – 1838,00 eurų, panaudoti – 1838,00 eurų.

- Kitos  paslaugos  2.2.1.1.1.30  ataskaitinio  laikotarpio  planas  –  575,00  eurų,  gauti
asignavimai – 575,00 eurų, panaudoti – 575,00  eurų.

Informacija  apie  programos  (Kultūros  plėtros  ir  paveldo  puoselėjimo  programa)
valstybės funkcijos 08.02.01.08 finansavimo šaltinis  – valstybės  biudžetas  (DUD). Biudžeto
išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita:  
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Biudžeto sąmatos ataskaitinio laikotarpio planas – 1524,00 eurų, gauti asignavimai 1524,00
eurų. 2016-12-31 kasinės išlaidos – 1524,00 eurų. 

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo ataskaitinio laikotarpio asignavimai:
- Darbo  užmokesčio  2.1.1.1.1.1.  ataskaitinio  laikotarpio  planas  –  1164,00  eurų,  gauti

asignavimai – 1164,00 eurų, panaudoti – 1164,00 eurų. 
- Socialinio draudimo įmokų 2.1.2.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 360,00 eurų, gauti

asignavimai – 360,00 eurų, panaudoti – 360,00  eurų. 
Informacija  apie  programos  (Kultūros  plėtros  ir  paveldo  puoselėjimo  programa)

valstybės funkcijos 08.02.01.08), finansavimo šaltinis – specialiųjų lėšų programa. Biudžeto
išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita:  

Savivaldybės  biudžeto  sąmatos  ataskaitinio  laikotarpio  planas  –  1500,00  eurų,  gauti
asignavimai 959,37 eurų. 2016-12-31 kasinės išlaidos –  959,37 eurų.  

Prekių ir paslaugų ataskaitinio laikotarpio asignavimai:  
- Kitos prekės 2.2.1.1.1.10 ataskaitinio laikotarpio planas – 1000,00 eurų, gauti asignavimai

– 929,37,00 eurų, panaudoti – 929,37 eurų. 
- Kitos paslaugos 2.2.1.1.1.30 ataskaitinio laikotarpio planas 500,00 eurų, gauti asignavimai

– 30,00 eurų, panaudoti – 30,00 eurų.

Mokėtinų ir gautinų sumų (Forma – 4) įsiskolinamai
2016-12-31 Mokėtinos sumos

Specialiųjų lėšų funkcijos
             1 lentelė (€)

Eil. Nr. Tiekėjo pavadinimas Lėšų šaltinis Už ką skolingi Skolos suma 
1 2 3 4 5

S 0,00
Iš viso: 0,00

2016-12-31 Gautinos sumos
Specialiųjų lėšų funkcijos

2 lentelė (€)
Eil. Nr. Tiekėjo pavadinimas Lėšų šaltinis Už ką permoka Skolos suma 

1 2 3 4 5

S 0,00
Iš viso: 0,00

2016-12-31 Mokėtinos sumos
Savarankiškos funkcijos

3 lentelė (€)
Eil. Nr. Tiekėjo pavadinimas Lėšų šaltinis Už ką skolingi Skolos suma 

1 2 3 4 5

1. UAB „TEO“ B 2.1.1.1.5 Ryšių  paslaugos 18,11
2. UAB „Bitė Lietuva„ B 2.1.1.1.5 Ryšių  paslaugos 8,76
4. UAB „Šilutės vandenys“ B 2.1.1.1.20 Komunalinės 

paslaugos
2,42

6. Energetikos tiekimas UAB B 2.1.1.1.20 Komunalinės 
paslaugos

3,54

8. Mokėtinos socialinio draudimo 
įmokos

B 2.1.2.1.1.1 Socialinio 
draudimo įmokos

18,33

Iš viso: 51,16



2016-12-31 Gautinos sumos
Savarankiškos funkcijos

4 lentelė (€)
Eil. Nr. Tiekėjo pavadinimas Lėšų šaltinis Už ką permoka Skolos suma 

1 2 3 4 5

1. B 0,00
3. Iš viso: 0,00

Direktorė                                               Marytė Matevičienė
                       


