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ŠILUTĖS RAJONO SAVIV ALDYBĖS ADMINISTRACIJA
188723322, Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutės m., Šilutės r. savivaldybė

2014 METŲ III KETVIRČIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2014 m. lapkričio 5 d.

I. BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą
Šilutės rajono savivaldybės administracija (toliau įstaiga) įregistruota 1998 m. gegužės 25 d.,
rejestro Nr. 041846, įstaigos kodas 188723322, steigėjas Šilutės rajono savivaldybės taryba.
Savivaldybės biudžetinė įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija,
Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Biudžetinių įstaigų įstatymais,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais,
nustatančiais savivaldybių veiklą, Savivaldybės tarybos sprendimais ir Administracijos
direktoriaus įsakymais, mero potvarkiais, Tarybos patvirtintais Savivaldybės administracijos
veiklos nuostatais.

2. Finansiniai metai
Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

3. Šilutės rajono administracijos veikla
Savivaldybės administracija įgyvendina savarankiškąsias, priskirtas, valstybės perduotas,
sutartines savivaldybių funkcijas .
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Eil. Nr. Subjekto tipas ir pavadinimas Subjektų skaičius

1. Kontroliuojami viešojo sektoriaus
6subjektai

2. Kontroliuojami ne viešojo
4sektoriaus subj ektai

3. Kiti subjektai 1

5. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus
Administraciją sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės,
tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, ir 11 Savivaldybės administracijos
filialų - seniūnijų.

6. Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį
Įstaigoje per 2014 m. III ketvirtį vidutiniškai dirbo 395 darbuotojai.

6. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą
Svarbių sąlygų, kurios veikia įstaigą ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą nėra.

7. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos keitimo, klaidų taisymo, neapibrėžtų
įsipareigojimų, reikšmingų įvykių ir turto pokyčių nebuvo.
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