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 Kintų Vydūno kultūros centras (toliau – įstaiga) juridinių asmenų registre įregistruota 2009 

m. balandžio 29 d., rejestro Nr.128643. Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir 

antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Įstaigos buveinės adresas: Kuršių g.22, Kintai, 

Šilutės rajonas, Lietuvos Respublika. Įstaigos kodas - 274413750.  

 Įstaiga yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Šilutės rajono savivaldybės 

biudžeto.  

 Kintų Vydūno kultūros centro steigėjas yra Šilutės rajono savivaldybės taryba. Įstaiga yra 

Kintų Vydūno kultūros centras yra savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojas. Jis priklauso Šilutės 

rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupei. 

 Kintų Vydūno kultūros centro pagrindinė veikla – poilsio organizavimo, kultūrinė, sportine 

veikla, papildomas mokymas turistų gidų veikla. 

 Informacija apie programos (Kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo programa) 

valstybės funkcijos 08.02.01.08. (Kitos kultūros ir meno įstaigos), Priemonė 05.02.05.01. (Centro 

veiklos įgyvendinimas, (darbo užmokestis, infrastruktūra ir kt.)), finansavimo šaltinis – 

savivaldybės biudžetas. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita: 

 

 Savivaldybės biudžeto sąmatos ataskaitinio laikotarpio planas – 83550,00 eurų, gauti 

asignavimai 83550,00 eurų. 2019-12-31 kasinės išlaidos – 83550,00 eurų. Įvykdyta – 100 %.  

 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo ataskaitinio laikotarpio asignavimai: 
 Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 78170,00 eurų, gauti 

asignavimai - 78170,00 eurų, panaudoti – 78170,00 eurų. Įvykdyti – 100 %. 

 Socialinio draudimo įmokų 2.1.2.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 1290,00 eurų, gauti 

asignavimai – 1290,00 eurų, panaudoti – 1290,00 eurų. Įvykdyti – 100 %. 

 Prekių ir paslaugų ataskaitinio laikotarpio asignavimai: 
 Ryšio paslaugos 2.2.1.1.1.5 ataskaitinio laikotarpio planas – 527,00 eurų, gauti asignavimai 

– 527,00 eurų, panaudoti – 527,00 eurų. Įvykdyti – 100 %. 

 Transporto išlaikymas 2.2.1.1.1.6 ataskaitinio laikotarpio planas – 0,00 eurų, gauti 

asignavimai – 0,00 eurų, panaudoti – 0,00 eurų. Įvykdyti – 0,00 %. 

 Komunalinės paslaugos 2.2.1.1.1.20 ataskaitinio laikotarpio planas – 4050,00 eurų, gauti 

asignavimai – 4050,00 eurų, panaudoti – 4050,00 eurų. Įvykdyti 100 %. 

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.21 ataskaitinio 

laikotarpio planas – 220,00 eurų, gauti asignavimai – 220,00 eurų, panaudoti – 220,00 eurų. Įvykdyti 100 

%. 

 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.30 ataskaitinio laikotarpio planas – 

1194,00 eurų, gauti asignavimai – 1194,00 eurų, panaudoti – 1194,00 eurų. Įvykdyti 100 %. 

 Darbdavių socialinė parama 2.7.3 ataskaitinio laikotarpio planas – 99,00 eurų, gauti 

asignavimai – 99,00 eurų, panaudoti –  99,00 eurų. Įvykdyti 100 %. 

 

 Informacija apie programos (Kultūros plėtros ir paveldo puoselėjimo programa) valstybės 

funkcijos 08.02.01.08), finansavimo šaltinis – specialiųjų lėšų programa, priemonė 05.02.05.04. 

(Teikti lankytojams mokamas paslaugas). Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita:   
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 Savivaldybės biudžeto sąmatos ataskaitinio laikotarpio planas – 13000,00 eurų, gauti asignavimai 

13000,00 eurų, kasinės išlaidos –  13000,00 eurų. Įvykdyti 100 %. 

Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 7500,00 eurų, gauti 

asignavimai – 7500,00 eurų, panaudoti – 7500,00 eurų. Įvykdyti – 100 %. 

 Socialinio draudimo įmokų 2.1.2.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 114,00 eurų, gauti 

asignavimai – 114,00 eurų, panaudoti – 114,00 eurų. Įvykdyti – 100 %. 

 Prekių ir paslaugų ataskaitinio laikotarpio asignavimai: 
 Transporto išlaikymas 2.2.1.1.1.6 ataskaitinio laikotarpio planas – 0,00 eurų, gauti 

asignavimai – 0,00 eurų, panaudoti – 0,00 eurų. Įvykdyti – 0,00 %. 

 Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos) 

2.2.1.1.1.11 ataskaitinio laikotarpio planas – 0,00 eurų, gauti asignavimai – 0,00 eurų, panaudoti – 0,00 

eurų. Įvykdyti 0,00 %. 

Kvalifikacijos kėlimas 2.2.1.1.1.16 ataskaitinio laikotarpio planas – 0,00 eurų, gauti 

asignavimai – 0,00 eurų, panaudoti – 0,00 eurų. Įvykdyti 0,00 %. 

 Komunalinės paslaugos 2.2.1.1.1.20 ataskaitinio laikotarpio planas – 0,00 eurų, gauti 

asignavimai – 0,00 eurų, panaudoti – 0,00 eurų. Įvykdyti 0,00 %. 

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.21 ataskaitinio 

laikotarpio planas – 1759,00 eurų, gauti asignavimai – 1759,00 eurų, panaudoti – 1759,00 eurų. Įvykdyti 

100,00 %. 

 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.30 ataskaitinio laikotarpio planas – 

3627,00 eurų, gauti asignavimai – 3627,00 eurų, panaudoti – 3627,00 eurų. Įvykdyti 100,00 %. 

Darbdavių socialinė parama 2.7.3 ataskaitinio laikotarpio planas – 0,00 eurų, gauti 

asignavimai – 0,00 eurų, panaudoti – 0,00 eurų. Įvykdyti 0,00 %. 

Mokėtinų sumų 9 priedas (Forma Nr.4) įsiskolinimai; 

 

2020-12-31 Mokėtinos sumos 
1 lentelė (€) 

Eil. 

Nr. 
Tiekėjo pavadinimas Lėšų 

šaltinis 
Už ką skolingi Skolos suma 

1 2 3 4 5 
1. VSDFV Šilutės sk. SB 2.1.1.1.1.1 Darbo užmokestis (9 proc. 619,11 
2. VSDFV Šilutės sk. SB 2.1.2.1.1.1 Soc. draud. įmokos(1,45) 21,26 
3. Klaipėdos  VMI SB 2.1.1.1.1.1 Darbo užmokestis (GPM 20) 0,00 
4. Darbo užmokestis darbuotojams SB 2.1.1.1.1.1 Darbo užmokestis 0,00 
5. Asociacija LATGA SB 2.2.1.1.1.30 Prekių ir paslaugų 0,00 
6. UAB „Šilutės INFO-TEC“ SB 2.2.1.1.1.21 Informacinių tech. paslaugos 0,00 
7. TELIA Lietuva, AB SB 2.2.1.1.1.5 Ryšių paslaugos 0,00 
8. UAB “Šilutės šilumos tinklai” SB 2.2.1.1.1.20 Kom. paslaugos 485,66 
9. UAB “Energijos skirstymo operatorius” SB 2.2.1.1.1.20 Kom. paslaugos 0,00 
   Iš viso: 1126,03 

1. VSDFV Šilutės sk. Spec  2.1.1.1.1.1 Darbo užmokestis (9 proc. 0,00 
2. VSDFV Šilutės sk. Spec 2.1.2.1.1.1 Soc. draud. įmokos(1,45) 0,00 
3. Valstybinė Mokesčių inspekcija VMI Spec 2.1.1.1.1.1 Darbo užmokestis (GPM 20) 0,00 
4. Darbo užmokestis darbuotojams Spec 2.1.1.1.1.1 Darbo užmokestis 0,00 
5. UAB „Šilutės info -  tec“ Spec 2.2.1.1.1.21 Informacinių prekių ir pasl. 0,00 
     

  Spec. Iš viso: 0,00 
   Iš viso skolų: 1126,03 
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