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KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS  ŽEMAITĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA 

 

2012 METŲ  II KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

2012- 07- 09         Nr. (6.2)  

Kelmė 

 

 Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka) 2012 

m. vykdė tris sąmatas: 

 Kultūros ir sporto programa (Bibliotekos); 

 Kultūros ir sporto programa (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos); 

 Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa. 

          Pagal išlaidų pavadinimus biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2012 m. II ketvirčio 

ataskaitoje Kultūros ir sporto programoje Bibliotekos lėšos panaudotos taip: 

                   Bibliotekos išlaidų planas 2012 metams – 1055,0 tūkst. Lt  

 Biudžeto asignavimų planas 2012 metų II ketvirčiui buvo 590,1 tūkst. Lt. Biblioteka 

gavo 494,1 tūkst. Lt.  Pagal paraišką biudžeto lėšoms gauti Kelmės rajono savivaldybės iždas 

nepravedė 81,9 tūkst. Lt. 

 2012 m. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo Bibliotekos planas II ketvirtyje 

buvo 547,0 tūkst. Lt. Biblioteka per ataskaitinį laikotarpį gavo 460,5 tūkst. Lt, iš jų: darbo 

užmokesčiui – 341,9 tūkst. Lt ir valstybinio socialinio draudimo įmokoms – 118,6 tūkst. Lt. 

Kasinės išlaidos darbo užmokesčiui  mažesnės už asignavimų planą ataskaitiniam laikotarpiui, nes 

buvo darbuotojų nedarbingumai. 

 2012 m. prekių ir paslaugų naudojimui straipsnio planas ataskaitiniam laikotarpiui 

buvo 39,1 tūkst Lt. Per II ketvirtį gauti asignavimai – 31,6 tūkst. Lt, kasinės – 30,3 tūkst. Lt iš jų: 

 ryšių paslaugų eilutėje asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui - 16 tūkst. Lt, 

gauti asignavimai 13 tūkst. Lt, o kasinės išlaidos buvo  12,2  tūkst. Lt. Skirtumas tarp kasinių 

išlaidų ir gauto asignavimo susidarė dėl laiku negautų sąskaitų; 

 transporto išlaikymui asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui 2,4 tūkst Lt, gauti 

asignavimai ir kasinės išlaidos 0,6 tūkst. Lt ; 

  spaudinių eilutėje planas ir gavimas ataskaitiniam laikotarpiui  buvo 3,1 tūkst. Lt. 

Kasinės išlaidos 0,1 tūkst. mažesnės pritaikius  nuolaidą. 

 kitoms prekėms asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui 2,0 tūkst. Lt, gauti 

asignavimai ir kasinės išlaidos buvo 1,3 tūkst. Lt, nes nebuvo vykdomi pirkimai; 

 komandiruotėms (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitoms komandiruotės 

išlaidoms) asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui buvo 0,3 tūkst. Lt, finansavimo ir kasinių 

išlaidų nebuvo, nes šį ketvirtį nevyko darbuotojų kvalifikacijos kėlimai; 

 kvalifikacijos kėlimui asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui buvo 0,7 tūkst. 

Lt. Gavimų ir kasinių išlaidų nėra, nes nebuvo poreikio; 

 komunalinėms paslaugoms asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui buvo 10,3 

tūkst. Lt. Planas įvykdytas. 

 kitoms paslaugoms per II ketvirtį asignavimų planas buvo 4,3 tūkst. Lt, gauta  per 

ataskaitinį laikotarpį 3,3 tūkst. Lt.Kasinės išlaidos mažesnės, nes nebuvo laiku gautos sąskaitos. 
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 Darbdavių socialinei paramai 2012 metų II ketvirčio asignavimų planas buvo 4,0 

tūkst. Lt, gauta 2,0 tūkst. Lt, kasinės išlaidos sudarė 1,7 tūkst. Lt. Šiame straipsnyje susidarė 

skirtumas , nes nebuvo gautas finansavimas darbo užmokesčiui. 

          Bibliotekos Kultūros ir sporto programoje biudžetinių įstaigų pajamų įmokų 

asignavimų planas per ataskaitinį laikotarpį buvo 1,3 tūkst. Lt. Visos šios išlaidos sudarė prekių ir 

paslaugų naudojimo eilutes: 

 kitų prekių asignavimų planas ir gavimas II ketvirčiui numatytas  - 1,1 tūkst. Lt. 

Kasinės išlaidos mažesnės, nes viešasis pirkimas buvo sustabdytas, dėl gautos pretenzijos; 

 kitų paslaugų straipsnyje asignavimų planas ketvirčiui  buvo numatytas 0,2 tūkst. Lt 

ir šioje eilutėje planas įvykdytas. 

         Bibliotekos Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programoje Bibliotekos 

išlaidoms asignavimų planas 2012 metams numatytas – 2,3 tūkst. Lt. Biblioteka šioje programoje 

veiklą numatė II-III ketvirčiais. Per ataskaitinį laikotarpį asignavimų planas  1,1 tūkst. Lt, gauti 

asignavimai ir kasininkės išlaidos 0,7 tūkst. Lt. 

         Mokėtinų ir gautinų sumų 2012 m. birželio 30 d. ataskaitoje Biblioteka parodo, kad 

mokėtinos sumos metų pradžioje yra 20,4 tūkst. Lt. Tai būtų 20,2 Lt skola Valstybinio socialinio 

draudimo fondui (socialinio draudimo įmokos) ir 2011 m. gruodžio mėnesį ir 0,2 tūkst. Lt skola 

už ryšių paslaugas. 

         Mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 76,9 tūkst. Lt, tai sudaro: 

 18,4 tūkst. Lt – Valstybinio socialinio draudimo fondui  - už 2012 m. birželio mėnesį 

30,98 % draudimo įmokos. Skola susidarė dėl negauto finansavimo; 

 35,8 tūkst Lt – darbo užmokesčiui už 2012 m. birželio mėnesį, nes taip pat nebuvo 

gautas finansavimas; 

 1,5 tūkst. Lt – ryšių paslaugoms. Skola susidarė, ryšio paslaugų teikėjams laiku 

nepateikus sąskaitų apmokėti už ryšių paslaugas ir negavus finansavimo. 

 0,5 tūkst.Lt – transporto išlaikymui. Įsiskolinimas susidarė negavus finansavimo. 

 0,1 tūkst. Lt – kitoms prekėms, nes nebuvo gautas finansavimas; 

  19,3 tūkst. Lt – komunalinėms paslaugoms už 2012 m.  vasario, kovo, balandžio, 

gegužės, birželio mėnesius, nes planas mažesnis už atsiradusį poreikį.  

   Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų Biblioteka neturi. 

 

 

 

 

 

Direktorė                                                                                                Rita Grišienė 
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