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         AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

 

               Forma Nr.1 – pajamų už teikiamas paslaugas lėšų 2017 metų 9 mėn. planas 325 eurai. 

Lėšų surinkta 26 eurai. Lėšos įneštos į savivaldybės biudžetą. 

               Forma Nr.2 – savivaldybės biudžeto lėšų 2017 metų už 9 mėn. planas 68926 eurai, gauti 

asignavimai 53801,16 eurų, panaudoti 53801,16 eurų. Planas įvykdytas 0,78 %. 

               Forma Nr.2 – savivaldybės biudžeto lėšų programų vykdymui 2017 metų 9 mėn. planas 

2100 eurų, asignavimų gauta 1600 eurų. Planas įvykdytas 0,76 %. 

               Forma Nr.2 – savivaldybės biudžeto lėšų skoloms už 2016 metus dengti 2017 metų 9 mėn. 

planas 1193 eurai, asignavimų gauta 1193 eurai. Planas įvykdytas 100 %. 

               Forma Nr.2 – savivaldybės biudžeto lėšų darbo užmokesčio didinimui 2017 metų 9 mėn. 

planas 734 eurai, asignavimų negauta.  

               Forma Nr.2  – pajamų už teikiamas paslaugas lėšų (už patalpų nuomą) 2017 metų 9 mėn. 

planas 75 eurai. Lėšų surinkta 26 eurai. 

               Forma Nr.2 – pajamų už teikiamas paslaugas lėšų (už atsitiktines paslaugas) 2017 metų 9 

mėn. planas 250 eurų. Lėšų nesurinkta. 

               Einamosios sąskaitos banke lėšų likutis 2017-09-30 dienai 0.00 eurų. 

               Forma Nr.4 – mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaita. 

    Kultūros centras 2017-09-30 dienai liko skolingas tiekėjams iš biudžeto lėšų skoloms 

dengti už ryšių paslaugas – 39,49 eurus, už elektrą – 133,74 eurus, už vandenį - 10,11 eurus, už 

šiukšlių išvežimą – 13,86 eurus, už turto draudimą Lietuvos draudimui - 59,72 eurus, už transporto 

paslaugas – 19,22 eurus ir iš lėšų programoms už transporto paslaugas – 100,00 eurų. 

               2017-09-30 dienai kultūros centras skolingas iš biudžeto lėšų darbuotojams už rugsėjo 

mėnesį 4635,35 eurus, sodrai 1412,86 eurus. 

 

 

Direktorė                   Ieva Šimkūnienė 

 

 

Vyriausioji buhalterė                            Damutė Bastikaitienė 
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 Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Tauragės g. 1A, Eržvilko sen., Eržvilko mstl., Jurbarko raj. sav., LT-74285, 

el.p.erzvilkokc@gmail.com  Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302526265. 
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