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Kelmės rajono savivaldybės administracijos  
finansų skyriui 
  
 
                                                   

AIŠKINAMASIS  RAŠTAS 
 
                                             2015 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo 
 

2015 metų I ketvirčio Kult ūros ir sporto programai kodas 3, teatrai ir muzikiniai kolektyvai 
savivaldybės biudžeto lėšų asignavimų planas – 17901 Eur. Gauti asignavimai – 15658,52 Eur, panaudoti 
asignavimai – 15658,52 Eur. Negauta 1230,42 Eur socialinio draudimo draudimo įmokoms. 
Neprireikė 11,65 Eur darbo užmokesčiui, 19,57 Eur socialiniam draudimui ir 342,16 Eur 
komunalinėms paslaugoms. Dėl to asignavimų planas nuo gautų ir panaudotų asignavimų skiriasi 
2242,48 Eur. Sąmata įvykdyta 87,47 %. 

2015 metų Kult ūros ir sporto programai kodas 3, teatrai ir muzikiniai kolektyvai saivivaldybės 
biudžeto lėšų programai vykdyti (2014-12-31 likutis) asignavimų planas – 518,78 Eur. Gauti asignavimai – 
518,78 Eur, panaudoti asignavimai – 518,78 Lt. Sąmata įvykdyta 100,00 %. 

2015 metų I ketvirčio Kult ūros ir sporto programai kodas 3, teatrai ir muzikiniai kolektyvai 
savivaldybės biudžeto lėšų programai vykdyti asignavimų planas – 1381 Eur. Gauti asignavimai – 871,95 
Eur, panaudoti asignavimai – 871,95 Eur. Neprireikė 0,95 Eur spaudiniams, 252,73 Eur transporto 
išlaikymui, 39,54 Eur kitoms prekėms, 200,00 Eur komandiruotėms, 15,27 Eur komunalinėms paslaugoms ir 
0,56 Eur kitoms paslaugoms, todėl asignavimų planas nuo gautų ir panaudotų asignavimų skiriasi 509,05 
Eur. Sąmata įvykdyta 63,14 %. 

Mokėtinos sumos. Per 2015 m. I ketvirtį tiekėjams nebuvo sumokėta už ryšių paslaugas 0,1 tūkst. 
Eur, 0,1 tūkst. Eur už prekes, 0,3 tūkst. Eur už komunalines paslaugas ir 0,1 tūkst. Eur už kitas paslaugas, nes 
sąskaitos buvo gautos ketvirčiui pasibaigus. Taip pat nebuvo sumokėta 1,3 tūkst. Eur socialinio draudimo 
įmokų, nes nebuvo gautas finansavimas iš savivaldybės. 

Gautinos sumos iš savivaldybės lėšų 0,3 tūkst. Eur (0,3 tūkst. Eur gautinos sumos už suteiktas 
paslaugas). Apskaitoje yra užregistruotas 249,08 Eur gautinų sumų nuvertėjimas, nes UAB Nelas 17,48 Eur 
skolos nepripažįsta, o tikimybė atgauti 231,70 Eur iš VšĮ Sportas visiems – Šiaulių regionas 2012 m yra labai 
nedidelė, nes ši įstaiga bankrutavo. 

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų neturime. 
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