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PRIE 2020 M. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAIT Ų RINKINIO 

 
Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2020-02-13 sprendimu Nr. T11-66 ,,Dėl Klaipėdos 

rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“, Socialinės paramos programoje BĮ Gargždų 
atviram jaunimo centrui skirta  116,3 tūkst. Eur asignavimų. 

Vadovaujantis, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-08-04 
įsakymu Nr. AV-1694, Gargždų atviro jaunimo centro Socialinės paramos programos sąmatoje atlikti 
200 Eur pakeitimai tarp straipsnių: iš „Transporto  išlaikymo  ir transporto paslaugų įsigijimo 
išlaidos“ į „Komandiruočių išlaidos“ perkeltos 200 Eur lėšos dviejų jaunimo darbuotojų 
komandiruotės dienpinigiams Lenkijoje apmokėti, kadangi įstaigoje tuo metu  dar buvo planuojamos 
mažiausiai 2 komandiruotės į užsienį.  

Vadovaujantis, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2020-08-20 sprendimu Nr.T11-304, 
padidinta 100 Eur Gargždų atviro jaunimo centro pajamų už ilgalaikio turto nuomą sąmata. Kadangi 
atviras jaunimo centras  suteikė trumpalaikės nuomos paslaugų. 

Vadovaujantis, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2020-09-24 sprendimu Nr.T11-364, 
200 Eur padidinta Gargždų atviro jaunimo centro pajamų už paslaugas sąmata. Kadangi 2020 m. 
organizuota Jaunimo vasaros stovykla, o jos dalyviai mokėjo simbolinį mokestį už stovyklos 
organizavimo paslaugas. 

Vadovaujantis, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-11-13 
įsakymu Nr. AV-42626 Gargždų atviro jaunimo centro Socialinės paramos programos sąmatoje 
atlikti 300 Eur pakeitimai tarp straipsnių: iš „Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos“ į „Darbdavių 
socialinė parama pinigais“ perkeltos lėšos galimiems darbuotojų ligos atvejams. 

2020 m. Gargždų atviro jaunimo centro bendra patikslinta sąmata – 116600 Eur, įvykdyta 
– 110671,43 Eur t. y. 94,92 proc.; Savivaldybės biudžeto lėšų sąmata įvykdyta – 94,89 proc.; Lėšų 
už paslaugas ir nuomą sąmata įvykdyta – 97,90 proc. 

2020-12-31 Gargždų atviro jaunimo centro įsiskolinimas 164,25 Eur 2020 m. gruodžio 31 
d. įstaigos įsiskolinimą sudaro: ryšių paslaugų – 3 Eur, komunalinių paslaugų – 152,01 Eur ir kitų 
paslaugų (priešgaisrinės saugos, geriamojo vandens paslaugos tiekimo) – 9,24  Eur išlaidos už 2020 
m. gruodžio mėnesį. Kreditorinis įsiskolinimas susidarė iš kas mėnesį labai kintančių komunalinių 
paslaugų sąskaitų sumų, kadangi šias sumas labai sunku prognozuoti. 2019 m gruodžio 31 d. įstaigoje 
įsiskolinimo nebuvo. 

Per 2020 m. iš Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto lėšų nebuvo įsigyta ilgalaikio turto, 
tačiau 2020-05-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos T11-205 sprendimu Gargždų atviram 
jaunimo centrui iš Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdyti perduotos 
patalpos esančios Kvietinių g. 30 Gargždų m., patalpų vertė – 49825,05 Eur. 

Per 2020 metus projektų vykdymui Gargždų atviras jaunimo centras gavo 54493,60  Eur: iš 
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos projektų įgyvendinimui buvo gauta ir panaudota; iš 
Jaunimo reikalų departamento prie SADM buvo gauta 15 500 Eur projekto „Ištrūk“ veiklos 
vykdymui, bei 7 230 Eur projekto „Mobilus darbas Klaipėdos rajone“ vykdymui. Dar 2020 m. gautos 
VŠĮ Tarptautinio bendradarbiavimo agentūros 12 501 Eur ir  6 242,60 Eur lėšos projektams su 
Tarptautine savanoryste Klaipėdos rajone vykdyti. Visi projektai įvykdyti pagal paskirtį, įvykdymo 
ataskaitos pateiktos laiku ir išlaidos pripažintos tinkamomis.  

Per 2020 metus įstaiga gavo piniginės paramos už 335,4 Eur Lėšos su ankstesnių metų 
paramos likučiu panaudotos  dviem naujiems kompiuteriams pirkti. Kadangi įstaigoje atsirado 3 
tarptautiniai savanoriai, bei vienas naujas jaunimo darbuotojas įstaiga susiduria su kompiuterių 
trūkumo problema. 

Gargždų atviro jaunimo centro materialinių vertybių inventorizacija atlikta 2020 m lapkričio 
30 d būklei. Jos metu rasti smulkūs atsargų neatitikimai (sunaudotos reprezentacinės prekės, rasti 2 



sugedę mikrofonai, sugedusi kolonėlė, rastas sulaužytas 1 suoliukas) . Neatitikimai komisijos 
pripažinti pateisinami ir jų panaudojime neįžvelgiama nusikalstamos veiklos. 

2020 metais vasarį Gargždų atviro jaunimo centro direktorė Inesa Gaudutytė išėjo nėštumo 
ir gimdymo atostogų, ją pavaduoja jaunimo darbuotoja Deimantė Venckutė. 

 
Jaunimo darbuotoja l.e. Direktorės pareigas            Deimantė Venckutė 
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