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Kelmės rajono savivaldybės administracijos  
finansų skyriui 
  
 
                                                   

AIŠKINAMASIS  RAŠTAS 
 
                                             2013 metų III ketvirčio  biudžeto vykdymo 
 

2013 metų III ketvirčių Kult ūros ir sporto programai kodas 3, teatrai ir muzikiniai 
kolektyvai biudžeto lėšų asignavimų planas – 157400 Lt. Gauta 143325,67,83 Lt., kasinės išlaidos – 
143325,67 tūkst. Lt. Negauta 10233,80 Lt darbo užmokesčiui ir 3840,53 Lt socialinio draudimo 
draudimo įmokoms. Dėl to asignavimų planas nuo gautų asignavimų ir kasinių išlaidų skiriasi 
14074,33 Lt. Sąmata įvykdyta 91,06 %. 

2013 metų III ketvirčių Kult ūros ir sporto programai kodas 3, teatrai ir muzikiniai 
kolektyvai biudžeto lėšų skoloms dengti asignavimų planas – 6400 Lt. Gauta 6400 Lt. Sąmata 
įvykdyta 100 %. 

2013 metų III ketvirčių Kult ūros ir sporto programai kodas 3, teatrai ir muzikiniai 
kolektyvai biudžeto lėšų programai vykdyti asignavimų planas – 21900 Lt. Gauta 15401,33 Lt. 
Kasinės išlaidos 15401,33 tūkst. Lt. Nesurinkta 1932,60 Lt planuotų pajamų ir neprireikė 132,37 Lt 
ryšių paslaugoms, 2033,73 Lt transporto išlaikymui, 346,40 Lt spaudiniams, 445,81 Lt kitoms 
prekėms, 112,64 Lt komunalinėms paslaugoms ir 1949,85 Lt kitoms paslaugoms, todėl asignavimų 
planas nuo gautų asignavimų ir kasinių išlaidų skiriasi 6498,67 Lt. Sąmata įvykdyta 70,33 %. 

Mokėtinos sumos. Per 2013 m. III ketvirčius susidarė 10,6 tūkst. Lt skola darbuotojams ir 
3,8 tūkst. Lt skola VSDFV už socialinio draudimo įmokas, nes nebuvo gautas finansavimas iš 
savivaldybės ir nebeužteko pinigų sąmatoje. Tiekėjams nebuvo sumokėta už ryšių paslaugas 0,2 
tūkst. Lt, 0,1 tūkst. Lt už prekes, 0,2 tūkst. Lt už transporto išlaikymą, 0,1 tūkst. Lt už komunalines 
paslaugas ir 0,1 tūkst. Lt už kitas paslaugas, nes sąskaitos buvo gautos tik mėnesiui pasibaigus. 

Gautinos sumos iš savivaldybės lėšų 2,9 tūkst. Lt (1 tūkst. Lt gautinos sumos už suteiktas 
paslaugas, 0,1 tūkst. Lt išankstinis apmokėjimas už draudimą, 0,7 tūkst. Lt – už prekes, 1,1 tūkst. lt 
išmokėti atostoginiai į priekį). 

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų neturime. 
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