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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
DöL 2014 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO 

 
Ketvirtinį biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitų rinkinį sudaro šios formos:  
�� Forma Nr.1 ,,Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių 

dalies ir kitų l÷šų, skiriamų programoms finansuoti”. 
�� Savivaldyb÷s biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos forma S7. 
�� Forma Nr. 2 ,,Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita”. 
�� Forma Nr. 4 ,,Mok÷tinų ir gautinų sumų ataskaita”. 
�� Pažyma d÷l finansavimo sumų. 

 
AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

 
Formoje Nr. 1 pateikta įmokų į biudžetą, skiriamų uždirbtoms pajamoms finansuoti ataskaita. 

Per 2014 metų I ketvirtį pervesta į savivaldyb÷s biudžetą – 3127,00Lt. Iš biudžeto bibliotekos 
pajamų asignavimai negauti.  

 
Informacija apie bibliotekos kitoms reikm÷ms finansavimo biudžeto išlaidų (Forma Nr. 2) 

vykdymo ataskaitą.  
Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 372000,00 Lt, gauta asignavimų – 349330,40 Lt, 

panaudota – 349330,40 Lt. Per 2014 metų I ketvirtį grąžinta asignavimų – 5185,24Lt.Atstatyta 
kasinių išlaidų – 5183,13Lt. 

Išlaidos pagal straipsnius:  
��Darbo užmokesčio ataskaitinio laikotarpio planas – 204000,00 Lt; gauta asignavimų – 

202699,13 Lt; panaudota – 202699,13 Lt.  Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mok÷tinų sumų n÷ra.  
��Socialinio draudimo įmokų ataskaitinio laikotarpio planas – 64000,00 Lt; gauta 

asignavimų – 62707,36 Lt; panaudota – 62707,36Lt .Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mok÷tinų 
sumų n÷ra. 

��Ryšių paslaugų ataskaitinio laikotarpio planas – 9000,00 Lt; gauta asignavimų –5419,50 
Lt; panaudota – 5419,50Lt. Per ataskaitinį laikotarpį grąžinta asignavimų – 2,11Lt.Ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje liko mok÷tinų sumų 2531,44Lt.,kurios bus apmok÷tos gavus finansavimą . 

��Transporto išlaikymo ataskaitinio laikotarpio planas – 3000,00 Lt; gauta asignavimų – 
1827,19 Lt; panaudota – 1827,19 Lt. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mok÷tinų sumų n÷ra .  

��Spaudinių ataskaitinio laikotarpio planas –16000,00 Lt; gauta asignavimų – 15060,18 Lt; 
panaudota – 15060,18 Lt. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mok÷tinų sumų n÷ra.  

��Kitų prekių ataskaitinio laikotarpio planas – 3000,00 Lt; gauta asignavimų – 828,26 Lt; 
panaudota – 828,26 Lt. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mok÷tinų sumų n÷ra. 

��Komandiruočių ataskaitinio laikotarpio planas – 0,00Lt.Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
liko mok÷tinų sumų – 22,00Lt.,kurios bus apmok÷tos gavus finansavimą pagal patvirtintą sąmatą. 



��Komunalinių paslaugų ataskaitinio laikotarpio planas – 61000,00 Lt; gauta asignavimų – 
50366,40 Lt; panaudota – 50366,40Lt. Per ataskaitinį laikotarpį atstatyta kasinių 5183,13Lt., kurios 
gautos už suteiktas komunalines paslaugas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko mok÷tinų sumų 
14140,10Lt.,kurios bus apmok÷tos gavus finansavimą. 

��Kitų paslaugų ataskaitinio laikotarpio planas – 12000,00 Lt; gauta asignavimų – 
10422,38 Lt; panaudota – 10422,38Lt. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko mok÷tinų sumų 
1996,70Lt., kurios bus apmok÷tos gavus finansavimą.  

 
��Informacija apie bibliotekos pajamų finansavimo biudžeto išlaidų (Forma Nr. 2) 

vykdymo ataskaitą.  
Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 2000,0 Lt, asignavimų negauta.   
Išlaidos pagal straipsnius:  
��Kitų prekių ataskaitinio laikotarpio planas – 2000,0 Lt; asignavimų negauta.  
 
Informacija apie mok÷tinų ir gautinų sumų (Forma Nr. 4) įsiskolinimą: 
Įstaigos išlaidų sąmatų vykdymo 2014�03�31 mok÷tinų ir gautinų sumų ataskaitoje (Forma 

Nr.4) apskaitomas mok÷tinų sumų įsiskolinimas už ryšių paslaugas – 2531,44Lt.,komandiruotes – 
22,00Lt.,komunalines paslaugas – 14140,10 Lt., kitas paslaugas – 1996,70Lt. 

Gautinos sumos 2014m.kovo 31d. sudaro 4413,31 Lt. Iš jų: debitorinis įsiskolinimas už 
paslaugas – 1286,30 Lt, negautas iš biudžeto pajamų likutis  – 3127,00  Lt.  

 
Biudžetinių l÷šų sąskaitoje l÷šų likučio ketvirčio pabaigoje nebuvo.  

 

 

Vyriausioji buhalter÷     Lina Sinkevičien÷ 


