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AIŠKINAMASIS  RAŠTAS 
 
                                             2013 metų I ketvirčio  biudžeto vykdymo 
 

2013 metų I ketvirčio Kult ūros ir sporto programai kodas 3, teatrai ir muzikiniai 
kolektyvai biudžeto lėšų asignavimų planas – 57400 Lt. Gauta 49589,24 Lt., kasinės išlaidos – 
49589,24 tūkst. Lt. Negauta 3831,69 Lt darbo užmokesčiui ir 3712,63 Lt socialinio draudimo 
draudimo įmokoms. Neprireikė 86,14 Lt neprireikė socialiniam draudimui ir buvo paprašyta 180,30 
Lt per mažai šiam draudimui. Dėl to asignavimų planas nuo gautų asignavimų ir kasinių išlaidų 
skiriasi 7810,76 Lt. Sąmata įvykdyta 86,39 %. 

2013 metų I ketvirčio Kult ūros ir sporto programai kodas 3, teatrai ir muzikiniai 
kolektyvai biudžeto lėšų skoloms dengti asignavimų planas – 6400 Lt. Nebuvo gauta 6400 Lt darbo 
užmokesčiui. Dėl to asignavimų planas nuo gautų asignavimų ir kasinių išlaidų skiriasi 6400 Lt. 
Sąmata neįvykdyta. 

2012 metų I ketvirčio Kult ūros ir sporto programai kodas 3, teatrai ir muzikiniai 
kolektyvai biudžeto lėšų programai vykdyti asignavimų planas – 6600 Lt. Gauta 5735,67 Lt (817,04 
Lt ryšių paslaugoms, 1377,54 Lt transporto išlaikymui, 153,60 Lt spaudiniams, 2000 Lt kitoms 
prekėms, 387,49 Lt komunalinėms paslaugoms ir 1000 Lt kitoms paslaugoms). Kasinės išlaidos 
5735,67 tūkst. Lt. Nesurinkta 36 Lt planuotų pajamų ir neprireikė 82,96 Lt ryšių paslaugoms, 
622,46 transporto išlaikymui, 46,40 Lt spaudiniams ir 112,51 Lt komunalinėms paslaugoms, todėl 
asignavimų planas nuo gautų asignavimų ir kasinių išlaidų skiriasi 864,33 Lt. Sąmata įvykdyta 
86,90 %. 

Mokėtinos sumos. Per 2012 m. I ketvirtį susidarė 10,2 tūkst. Lt skola darbuotojams ir 3,9 
tūkst. Lt skola VSDFV už socialinio draudimo įmokas, nes nebuvo gautas finansavimas iš 
savivaldybės. Tiekėjams nebuvo sumokėta už ryšių paslaugas 0,2 tūkst. Lt, 0,9 tūkst. Lt už prekes, 
0,8 tūkst. Lt už transporto išlaikymą, 0,2 tūkst. Lt už komunalines paslaugas ir 0,5 tūkst. Lt už kitas 
paslaugas, darbuotojams – 0,1 tūkst. Lt už nupirktas paslaugas, nes nebuvo surinkta pakankamai 
pinigų. Be to sąskaitos už benziną ir ryšių paslaugas gaunamos tik mėnesiui pasibaigus. 

Gautinos sumos iš savivaldybės lėšų 1,1 tūkst. Lt (gautinos sumos už suteiktas paslaugas). 
Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų neturime. 
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