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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

DĖL 2022 M. II KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMO 

2022-07-13     Nr. S-  

   Kultūros plėtros programoje, kurios valstybės funkcinis kodas 08.02.01.02  iš viso 

2022 metų II ketvirčių planas 142,4 tūkst. eur. Gauta  asignavimų iš viso už 111262,66 eurus. 

Planas įvykdytas – 78,2 %. Darbo užmokesčio ir soc. draudimo įmokoms planas – 102,3 

tūkst. Eur, panaudoti 80617,13 eurai. Liko nepanaudoti asignavimai skirti birželio mėnesio 

atlyginimams ir soc.draudimo įmokoms, taip pat nepanaudoti soc. draudimui skirti 

asignavimai – 173,77 eurai, kurie buvo suplanuoti papildomoms soc.draudimo įmokoms. 

Šiais metais neliko darbuotojų, kurie dirba nepilnu etatu ir reikėtų už juos mokėti papildomus 

sodros mokesčius. Taip pat nepanaudota suma skirta iš 1439 lėšų – 500 eurų. Kitų prekių ir 

paslaugų įsigijimo išlaidoms dviems ketvirčiams buvo skirta 34800 eurų, gauta 27914,53 

eurai, panaudota 27884,53 eurai, liko 30 eurų skirtų elektros energijos išlaidoms.  

  Spec. lėšų (nuoma) planas metams 300 eurų, kartu su metų likučiu – 600 eurų. Per 

2022 metų du ketvirčius iš nuomos surinkta 46,48 eurai. Nepanaudotų lėšų likutis 2022 metų  

ketvirčio pabaigai – 341,28 Eur.  

Spec. lėšų (atsitiktinės paslaugos) planas metams kartu su praėjusių metų likučiu -

5000 eurų. Per 2022 metų du ketvirčiusį surinkta 819,50 eurų. Nepanaudotų lėšų likutis metų 

pradžiai – 1943,21 euras, iš biudžeto gauta 515,18 eurų. Likutis ketvirčio pabaigai – 2247,53 

eurai.   

Ketvirčio pabaigoje mokėtinų sumų iš viso – 16,2 tūkst. eurų, tame tarpe – 15 tūkst. 

eurų darbo užmokestis, nesumokėtas už birželio mėnesį, 0,2 tūkst. eurų – soc.draudimo 

įmokos. Mokėtinų sumų už prekių ir kitų paslaugų įsigijimą iš viso 1,0 tūkst. eurų. Tame 

tarpe – 0,3 tūkst. eurų už elektros energijos sunaudojimą. 0,1 tūkst. eurų už degalus, 0,1 tūkst. 

eurų už ryšius ir 0,5 tūkst. eurų už prekes. 

Banko sąskaitoje likutis – 30 eurų. Tai elektros energijos išlaidoms skirti pinigai, jie 

bus panaudoti kitą ketvirtį.. 

Kitos reikšmingos informacijos nėra. 
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