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AIŠKINAMASIS  RAŠTAS 
 
                                             2012 metų  III ketvirčių biudžeto vykdymo 
 

2012 metų III ketvirčio Kult ūros ir sporto programai kodas 3, teatrai ir muzikiniai 
kolektyvai biudžeto l÷šų asignavimų planas – 157,8 tūkst. Lt. Gauta 141,2 tūkst. Lt., kasin÷s 
išlaidos – 141,2 tūkst. Lt. Neprireik÷ 1 tūks. Lt kitoms prek÷ms, 0,7 tūkst. Lt darbo užmokesčiui 
ir 0,3 tūkst. Lt sodrai. Negauta 10,7 tūkst. Lt darbo užmokesčiui ir 3,9 tūkst.Lt. socialinio 
draudimo įmokoms. Sąmata įvykdyta 89,48 %. 

2012 metų III ketvirčių Kult ūros ir sporto programai kodas 3, teatrai ir muzikiniai 
kolektyvai biudžeto l÷šų programai vykdyti asignavimų planas – 26,4 tūkst. Lt. Nesurinkta 3,7 
tūkst. Gauta 20,6 tūkst. Lt (1,8 tūkst. Lt ryšių paslaugoms, 4,0 tūkst. Lt transporto išlaikymui, 0,2 
tūkst. Lt spaudiniams, 2,6 tūkst. Lt kitoms prek÷ms, 3,2 tūkst. Lt komandiruot÷ms, 1,2 tūkst. Lt 
komunalin÷ms paslaugoms ir 7,6 tūkst. Lt kitoms paslaugoms). Neprireik÷ 1,4 tūks. Lt kitoms 
prek÷ms, 1,1 tūkst. tranporto išlaikymui, 0,1 tūkst. Lt komunalin÷ms ir 0,1 tūkst. Lt kitoms 
paslaugoms. Kasin÷s išlaidos 20,6 tūkst. Lt. Sąmata įvykdyta 78,03 %. 

Kreditinis įsiskolinimas. Per 2012 m. III ketvirčius susidar÷ 10,7 tūkst. Lt skola 
darbuotojams ir 3,9 tūkst. Lt skola VSDFV už socialinio draudimo įmokas, nes iš savivaldyb÷s 
nebuvo gauta pinigų. Tiek÷jams nebuvo sumok÷ta už ryšių paslaugas 0,2 tūkst. Lt, 1,0 tūkst. Lt 
už prekes, 0,2 tūkst. Lt už komunalines paslaugas, nes sąskaitos buvo gautos tik m÷nesiui 
pasibaigus. Kitos skolos (1,4 tūkst. Lt transporto išlaikymui, 0,6 tūkst. Lt kitoms prek÷ms ir 0,1 
tūkst. Lt už kitas paslaugas) nebuvo apmok÷tos, nes nebuvo surinkta pakankamai pinigų už 
suteiktas paslaugas. 

Debetinis įsiskolinimas iš savivaldyb÷s l÷šų 0,9 tūkst. Lt 
Finansin÷s nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimok÷tinai įsipareigojimų neturime. 
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