
KAUNO „NEMUNO“ MOKYKLA 

Kodas 190136168, A. J. Gravrogkų g. 9, Kaunas 

 

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. KOVO 31 D. 

ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

2019 m. balandžio 15 d. 

Kaunas 

 

Ugdymo kokybės gerinimas Nemuno mokykloje  2019 m. buvo vykdomas per   biudžeto 

išlaidų programas: 

1.    Savivaldybės  biudžeto lėšos - 5101 programos  metinis planas – 484800,00 Eur, 

ataskaitiniam laikotarpiui  - 101700,00 Eur. Gauta 95342,20 Eur ir panaudota 95285,98 Eur. 

lėšų.  Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį neviršija planuotų ir gautų asignavimų. 

Asignavimai 6414,02 Eur. nepanaudoti, nes nebuvo poreikio šioms išlaidoms . 

2.   Savivaldybės  biudžeto lėšos – 5101 (programos kodas 02.02.02.021) plaukimo pamokoms 

programos      asignavimų metinis planas yra 1054,00 Eur, ataskaitiniam laikotarpiui – 630,00 

Eur. Gauta ir panaudota – 218,88 Eur. Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį 

neviršija planuotų ir gautų asignavimų. Asignavimai 411,12 Eur.  nepanaudoti, nes nebuvo 

poreikio šioms išlaidoms . 

3.     Biudžetinių įstaigų patalpų nuomos lėšos (praėjusių metų biudžeto lėšų likučio , naudojamo 

einamaisiais metais) 7109 programos patvirtintas  metinis planas 125,70 eur. Ataskaitinio 

laikotarpio -125,7 Eur.   Gauta   ir panaudota 125,70 Eur. lėšų. Panaudoti asignavimai per 

ataskaitinį laikotarpį neviršija planuotų ir gautų asignavimų. 

4.     Įmokos už paslaugas biudžetinėse įstaigose ( praėjusių metų biudžeto lėšų likučio , 

naudojamo einamaisiais metais) 7302  programos metinis asignavimų planas – 4820,79 Eur, 

ataskaitinio laikotarpio  – 4820,79 Eur. Gauta ir panaudota – 4820,79 Eur. Panaudoti 

asignavimai per ataskaitinį laikotarpį neviršija planuotų ir gautų asignavimų. 

5.    Įmokos už paslaugas biudžetinėse įstaigose  7301 programos patvirtintas asignavimų 

metinis planas – 38000,00 Eur, ataskaitiniam laikotarpiui  -  14400,00 Eur. Gauta asignavimų 

-12948,94  Eur, panaudota – 12948,94 Eur. Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį 

neviršija planuotų ir gautų asignavimų. 

6.       Biudžetinių įstaigų patalpų nuomos lėšos  7101 programos patvirtintas asignavimų metinis 

planas – 5000,00 Eur, ataskaitiniam laikotarpiui  - 1000 Eur.  Asignavimų  negauta ir 

nepanaudota , nes nebuvo poreikio šioms išlaidoms. 

7.     Moksleivio krepšelio  41 programos patvirtintas asignavimų metinis planas – 460298,00 

Eur, ataskaitiniam laikotarpiui  - 116600,00 Eur. Gauta -73458,65 Eur.,   panaudota – 



73377,03 Eur.  Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį neviršija planuotų ir gautų 

asignavimų. Nepanaudota  43222,97 Eur, nes nebuvo poreikio šioms išlaidoms 

 

 
 
 
Biudžetinės įstaigos Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė  
apskaita specialistė                                                        Lina Kliukienė 


