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BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ 

AIŠKINAMASIS  RAŠTAS 

 

PAGAL 2014 M. KOVO 31 D. DUOMENIS 

2014 m. balandžio 08 d. Nr. 1.9-61 

 
       Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka) yra biudžetinė 

įstaiga, rejestro Nr. 002164 įregistruota 1998 m. balandžio 17 d., adresu Tilžės g.10, LT - 99172 Šilutė, įstaigos 

kodas 190700188. Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti 

institucija yra Šilutės rajono savivaldybė. 

Pagrindinė veikla  - „Bibliotekų veikla”. 

Biblioteka yra  atskiras juridinis vienetas, turintis antspaudą su pavadinimu, atsiskaitomąsias sąskaitas Lietuvos 

Respublikoje registruotose kredito įstaigose. 

Biblioteka finansuojama iš Lietuvos Respublikos savivaldybės biudžeto ir valstybės biudžeto. 

      Bibliotekos veiklai užtikrinti, savarankiškoms funkcijoms vykdyti 2014 m. patvirtinta metinė biudžeto  

programos sąmata - 1802,0 tūkst. Lt., iš jų : darbo užmokesčiui – 1116,6 tūkst. Lt, soc. draudimo  įmokoms 

335,9 tūkst. Lt. Prekėms  ir paslaugoms  įsigyti - 349,5 tūkst. Lt, iš jų: ryšių paslaugoms -  47,0 tūkst. Lt, 

transporto paslaugoms  - 16,0 tūkst. Lt,  spaudiniams -  38,0 tūkst. Lt, kitoms prekėms  - 17,0 tūkst. Lt, 

komandiruočių išlaidoms  - 2,0 tūkst. Lt, ilgalaikio materialiojo turto einamajam remontui -  3,0 tūkst. Lt, 

kvalifikacijai kelti -  3,5 tūkst. Lt,  komunalinėms išlaidoms (šildymo, elektros energijos ir vandens  pirkimui) - 

214,0 tūkst. Lt, kitoms paslaugoms -  9,0 tūkst. Lt. 2014 m. skirti papildomi asignavimai komunalinių paslaugų 

(šildymo) įsiskolinimui mažinti - 60,0 tūkst. Lt. Įsiskolinimas už šildymą susidarė dėl Bibliotekos filialų  

paslaugų perdavimo Bibliotekai be papildomo finansavimo. 

2014 m. už I ketvirtį savarankiškoms funkcijoms vykdyti patvirtinta – 436,4 tūkst. Lt, iš jų: darbo užmokesčiui 

– 277,0 tūkst. Lt, soc. draudimo priskaitymams – 76,6 tūkst. Lt. Prekėms  bei paslaugoms pirkti  – 82,8 tūkst. 

Lt., iš jų gauta ir panaudota: 

ryšių paslaugoms - 11,6 tūkst. Lt, 

transporto paslaugoms - 2,0 tūkst. Lt, 

kitoms prekėms – 4,3 tūkst. Lt, 

komandiruotės išlaidoms – 0,2 tūkst. Lt 

kvalifikacijai kelti – 0,9 tūkst. Lt, 

komunalinėms paslaugoms ( šildymo, elektros energijos ir vandens  pirkimui) – 61,6 tūkst. Lt, panaudota – 61,7 

tūkst. Lt, 

kitoms paslaugoms – 2,2 tūkst. Lt,  panaudota – 2,1 tūkst. Lt 

2014m. I ketvirtį  kreditorinis įsiskolinimas sudarė prekėms ir paslaugoms įsigyti -152,8 tūkst. Lt,  iš jų: 

šildymui – 147,7 tūkst. Lt, elektros energijai – 2,7 tūkst. Lt, vandeniui tiekti - 0,4 tūkst. Lt., ryšių paslaugoms -

0,2 tūkst.Lt, prekėms ir kitoms paslaugoms - 1,8 tūkst Lt. Kreditorinis įsiskolinimas sumažintas 6,6 tūkst. Lt. 

       2014 m. specialioms programoms vykdyti  patvirtinta metinė programos sąmata - 11,0  tūkst. Lt, kurios 

planuojamos  surinkti už teikiamas mokamas paslaugas. 2014 m. I ketvirtį surinkta 2,5 tūkst. Lt,  susigrąžinta iš 

biudžeto 1,6 tūkst. Lt., panaudota – 0,3 tūkst. Lt.           

       2014 m. I ketvirtį  valstybės biudžetas finansavo  - 24,6 tūkst. Lt Bibliotekos dokumentams (knygoms) 

įsigyti,  panaudota - 0 tūkst. Lt.             

        2014 m. I ketvirtį deleguotoms funkcijoms (viešiesiems darbams) iš savivaldybės biudžeto lėšų skirta  ir 

panaudota - 0 tūkst.Lt. 

 
Direktorė            Dalia Užpelkienė 

                                                                  
   

Rengėjas Vyr. buhalterė  Stasė Stankevičienė    2013-10-08 


