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finansų skyriui 
  
 
                                                   

AIŠKINAMASIS  RAŠTAS 
 
                                             2014 metų III ketvirčių  biudžeto vykdymo 
 

2014 metų III ketvirčių Kult ūros ir sporto programai kodas 3, teatrai ir muzikiniai kolektyvai 
savivaldybės biudžeto lėšų asignavimų planas – 163300 Lt. Gauti asignavimai – 148906,57 Lt, panaudoti 
asignavimai – 148906,57 Lt. Negauta 9967,44 Lt darbo užmokesčiui ir 4235,75 Lt socialinio draudimo 
draudimo įmokoms. Neprireikė 134,88 Lt darbo užmokesčiui ir 55,36 Lt socialiniam draudimui. Dėl to 
asignavimų planas nuo gautų ir panaudotų asignavimų skiriasi 14393,43 Lt. Sąmata įvykdyta 87,06 %. 

2014 metų III ketvirčių Kult ūros ir sporto programai kodas 3, teatrai ir muzikiniai kolektyvai 
saivivaldybės biudžeto lėšų programai vykdyti (2013-12-31 likutis) asignavimų planas – 1652,07 Lt. Gauti 
asignavimai – 1652,07 Lt, panaudoti asignavimai – 1652,07 Lt. Sąmata įvykdyta 100,00 %. 

2014 metų III ketvirčių Kult ūros ir sporto programai kodas 3, teatrai ir muzikiniai kolektyvai 
savivaldybės biudžeto lėšų programai vykdyti asignavimų planas – 26200 Lt. Gauti asignavimai – 16430,25 
Lt, panaudoti asignavimai – 16430,25 Lt. Nesurinkta 7822 Lt planuotų pajamų, neprireikė 220,51 Lt ryšių 
paslaugoms, 291,66 Lt transporto išlaikymui, 57,46 Lt spaudiniams, 5141,14 Lt kitoms prekėms, 2130 Lt 
komandiruotėms, 240,51 Lt komunalinėms paslaugoms ir 1688,47 Lt kitoms paslaugoms, todėl asignavimų 
planas nuo gautų ir panaudotų asignavimų skiriasi 9769,75 Lt. Sąmata įvykdyta 62,71 %. 

2014 metų III ketvirčių Kult ūros ir sporto programai kodas 3, teatrai ir muzikiniai kolektyvai 
valstybės biudžeto lėšų asignavimų planas – 5753 Lt. Gauti asignavimai – 3234,87 Lt, panaudoti asignavimai 
– 3234,87 Lt. Neprireikė 1922,25 Lt darbo užmokesčiui ir 595,88 Lt socialinio draudimo įmokoms. Sąmata 
įvykdyta 56,23 %. 

Mokėtinos sumos. Per 2014 m. III ketvirtį susidarė 10,0 tūkst. Lt skola darbuotojams ir 4,2 tūkst. Lt 
skola VSDFV už socialinio draudimo įmokas, nes nebuvo gautas finansavimas iš savivaldybės. Tiekėjams 
nebuvo sumokėta už ryšių paslaugas 0,2 tūkst. Lt, 0,3 tūkst. Lt už transporto išlaikymą, 0,2 tūkst. Lt už 
prekes, 0,1 tūkst. Lt už komunalines paslaugas ir 0,1 tūkst. Lt už kitas paslaugas, nes sąskaitos buvo gautos 
mėnesiui pasibaigus.  

Gautinos sumos iš savivaldybės lėšų 1,0 tūkst. Lt (0,9 tūkst. Lt gautinos sumos už suteiktas 
paslaugas, 0,1 tūkst. Lt ateinančių laikotarpių sąnaudos). 

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų neturime. 
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