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PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2022 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-74  redakcija)

2022-07-12 Nr. T3-399-9 _________
(data)

(Eurais,ct)

Programos kodas Programos pavadinimas
Finansavimo šaltinio 

kodas 

Planas su 

leistinais 

patikslinimais

Vykdymas
Patikslinto plano 

vykdymas, proc.
Nuokrypis                    

Nuokrypio 

sumos 

detalizavimas

Asignavimų 

nepanaudojimo 

priežasčių grupės 

Nr.

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus 

paaiškinimas, išskiriant pažangos lėšų 

nepanaudojimo priežastis

1 2 3 4 5 6=5/4*100 7=5–4 8 9 10

-15610,82 1,1

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo lėšos 

nepilnai panaudotos dėl darbuotojų laikino 

nedarbingumo.

-19735,46 1.2

Dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir 

priklausančių mokesčių išmokėjimo sekantį 

ketvirtį. (19163.53 eur) ir dėl mažesnio 

darbuotojų  sergamumo (571.93) nei buvo 

planuota.

-1419,41 2.2
Dėl mažesnio nei planuota poreikio už ryšius ir 

komunalines paslaugas.

-2730,68 2.2

Dėl mažesnio, nei planuota poreikio materialiojo 

turto paprastojo remonto, informacinių 

technologijųprofiliaktiniam sveikatos tikrinimui 

bei kitų prekių ir paslaugų išlaidoms.šildymo 

išlaidoms.

-256,83 2.3
Sąskaitos už prekes ir paslaugas apmokėtos po 

ataskaitinio laikotarpio pabaigos

1

Žinių visuomenės, kultūrinio ir 

sportinio aktyvumo skatinimo 

programa

K 12100,00 12100,00 100,00 0,00

(Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 2022 m. birželio mėn. 30 d. metinės, pusmetinės ataskaitos forma Nr. 3)

     (įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS                                                                                                                                                 

2022 m. birželio mėn. 30 d.

ATASKAITA

(metinė, pusmetinė)

B1

Žinių visuomenės, kultūrinio ir

sportinio aktyvumo skatinimo 

programa 

Pusmetinė

234 230,00 194 476,80 83,03 -39 753,20

Kupiškio meno mokykla, 191777764, Kupiškis, Gedimino g.46



2

1

Žinių visuomenės, kultūrinio ir 

sportinio aktyvumo skatinimo 

programa

U 17290,00 17290,00 100,00 0,00

1

Žinių visuomenės, kultūrinio ir 

sportinio aktyvumo skatinimo 

programa

17598,00 8306,95 47,20 -9291,05 -9173,17 2,2

Asignavimai nepanaudoti dėl mažesnio, nei 

planuota pirkimų poreikio prekėms ir 

paslaugoms.

-117,88 2,3
Sąskaitos prekėms ir paslaugoms apmokėtos po 

ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

281218,00 232173,75 82,56 -49044,25 -49044,25

4
Socialinės ir sveikatos apsaugos 

programa 
B 40,00 14,25 35,63 -25,75 -25,75 2,2

Asignavimai nepilnai panaudoti dėl mažesnio, nei 

planuota poreikio mokinių važinėjimui.

40,00 14,25 35,63 -25,75 -25,75

5
Savivaldybės valdymo ir pagrindinių 

funkcijų vykdymo programa
D 1364,00 1217,16 89,23 -146,84 -146,84 1,1

Dėl darbuotojo, dirbančio viešuosius darbus 

nepratęstos sutarties.

1364,00 1217,16 89,23 -146,84 -146,84

282622,00 233405,16 82,59 -49216,84 -49216,84

Direktorė Daiva Šakickienė

Savivaldybės įstaigų  apskaitos tarnybos vedėja Jolanta Balaišienė

Iš viso pagal 4 programą:

2. 9 stulpelyje nurodomos asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai, nurodyti šios formos priede. Prie vieno šaltinio skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

   (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų  pavadinimas) (parašas)

1. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, 3 stulpelyje  finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

Iš viso pagal 1 programą:

Iš viso pagal 4 programą:

Iš viso:

   (vyriausiasis buhalteris (buhalteris), centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo 

įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas) (vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

S


