Kupiškio rajono savivaldybės tarybos
2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-12
1 priedas
KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETAS
PAJAMOS
(Lt)
Pajamų pavadinimas

Suma

1

2

Mokesčiai

22.154.000

Gyventojų pajamų mokestis, iš viso :
Gyventojų pajamų mokestis
(gautas iš VMI)
Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams
išlyginti
Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų
mokesčio išlyginti

19.316.000
10.665.000
3.966.000
4.685.000

Turto mokesčiai

1.445.000

Žemės mokestis

730.000

Paveldimo turto mokestis

15.000

Nekilnojamojo turto mokestis

700.000

Prekių ir paslaugų mokesčiai

1.393.000

Mokesčiai už aplinkos teršimą

65.000

Valstybės rinkliavos

63.000

Vietinės rinkliavos

1.265.000

Dotacijos

27.037.354

Speciali tikslinė dotacija einamiems tikslams

21.606.354

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

7.569.554

Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

1.524.800

Socialinė parama mokiniams

1.180.600

Socialinės paslaugos

916.300

Vaikų teisių apsauga

167.800

Jaunimo teisių apsauga
Darbo rinkos politikos priemonių ir gyventojų užimtumo programoms
rengti ir įgyvendinti
Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra
Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų teikimas valsybės registrams
Gyvenamosios vietos deklaravimas ir gyvenamosios vietos neturinčių
asmenų apskaitos duomenų tvarkymas
Priešgaisrinė sauga
Civilinė sauga
Karo prievolės ir mobilizacijos administravimas savivaldybėse

50.500
439.700
117.500
96.900
1.045
22.131
1.394.454
44.024
9.900

Žemės ūkio funkcija

472.200

Melioracija (išlaidos)

922.000

Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui
valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

600

Pirminė teisinė pagalba

25.000

Civilinės būklės aktų registravimas

71.900

Valstybinės kalbos vartojimas ir taisyklingumo kontrolė

24.300

Savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti

85.900

Pajamų pavadinimas

Suma

1

2

Duomenų teikimas valstybės pagalbos registrui
Mokinio krepšeliui finansuoti

2.000
13.930.000

Kita tikslinė dotacija

106.800

Bendrosios dotacijos kompensacija

4.215.000

Bendrosios dotacijos kompensacija savivaldybių biudžetams pajamų
mažėjimui kompensuoti

4.215.000

Speciali tikslinė dotacija kapitalui formuoti

1.216.000

Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti

1.216.000

Kitos pajamos

1.820.334

Palūkanos už depozitus:

10.500

Nuoma :

300.000

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų
fondo vandens telkinius

170.000

Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius

44.000

Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

86.000

Pajamos už prekes ir paslaugas :

1.501.500

Pajamos už prekes ir paslaugas

594.940

Pajamos už patalpų nuomą

86.280

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

820.280

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

2.000

Kitos neišvardytos pajamos

6.334

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos

1.000

IŠ VISO PAJAMŲ

51.012.688

Apyvartos lėšų likutis

935.720

Programų lėšų likutis:

171.964

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

151.407

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos

20.557

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų likutis

77.746

Kitos apyvartos lėšos:

686.010

Biudžeto lėšų likutis

390.424

Paskolų lėšų likutis

295.586

Įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų

3.756.592

Paskolos (ilgalaikės)

3.756.592

IŠ VISO ĮPLAUKŲ

55.705.000
_______________________

