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BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2016 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITOS  

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 2017 m. sausio 10d. Nr. B-27 

 

Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokykla yra juridinis asmuo, nesiekianti pelno Kauno 

miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga. 

Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos steigėjas – Kauno miesto savivaldybė, 

kodas 111106319, Laisvės al.96, LT-44251.  

   Pagrindinė mokyklos veikla : formalųjį švietimą papildantis  ugdymas, kodas 008552 (pagal 

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie LR Vyriausybės 

generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226). 

              Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokykla savo veiklą grindžia LR Konstitucija, Vaiko 

teisių konvencija, LR švietimo ir  kitais įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais, LR švietimo ir mokslo 

ministerijos teisės aktais ir įstaigos  nuostatais. 

  Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokykla yra išlaikoma iš Valstybės bei Kauno miesto 

savivaldybės biudžetų pagal asignavimų valdytojo patvirtintą programų sąmatą. mokykla - darželis gali 

turėti nebiudžetinių lėšų, kurias sudaro gauta fizinių ir juridinių asmenų parama, bei kitų teisėtu būdu 

gautų lėšų. 

 Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos lėšos veiklai užtikrinti 2016 metais:   

 

2016 metų ketvirčio „Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programos“ patvirtinta 

biudžeto išlaidų sąmata   - 1200500 EUR, gauti asignavimai ir panaudoti asignavimai – 1197800 EUR . 

Gauti asignavimai 2016 m.  neviršija patvirtinto asignavimų plano ataskaitiniam  laikotarpiui. Kasinės 

išlaidos 2016 m.  neviršija gautų asignavimų. 

2016 m. ketvirčio „Valstybinių funkcijų vykdymo programos“ patvirtinta sąmata -12800 EUR. 

Asignavimai pilnai panaudoti. 



  „Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programos –švietimo įstaigų pajamų lėšų “  2016 

m. programos sąmata patvirtinta   su likučiu metų pradžiai -132800 EUR . Gauti   ir panaudoti 

asignavimai – 104395 EUR . Gauti asignavimai 2016 m. gruodžio 31 d . neviršija patvirtinto 

asignavimų plano ataskaitiniam  laikotarpiui. Kasinės išlaidos 2016 m. gruodžio 31d . neviršija gautų 

asignavimų. 

 2016 m.    Viešųjų paslaugų teikimo programos patvirtinta  sąmata -5400 EUR . Asignavimai 

pilnai panaudoti. 

2016 m.   Viešųjų  paslaugų teikimo programos patvirtinta  sąmata skirta mokinių pavežėjimui  

- 1300 EUR.. Gauti  ir panaudoti  asignavimai -1096,66 EUR. Gauti asignavimai 2016 m. neviršija 

patvirtinto asignavimų plano ataskaitiniam  laikotarpiui. Kasinės išlaidos 2016 m.  neviršija gautų 

asignavimų. 

2016 m.  „Savivaldybės finansuojamų įstaigų specialioji dotacija minimalios algos kėlimui “ 

patvirtinta sąmata -2300 EUR. Asignavimai pilnai panaudoti. 

2016 m. Investicijų programos patvirtinta sąmata- 5300 EUR, gauta ir panaudota -5202,69 

EUR. 

Per 2016 m.  programose  asignavimų  netrūko. 

 

Negauti biudžeto asignavimai 2015 m. gruodžio 31 d. sudaro – 3935,47 EUR, 2016 m gruodžio 

31 d – 6340,96 EUR. 

            2016 m. sausio 1d .  ir 2017m. sausio 1 d. biudžetinių lėšų sąskaitoje asignavimų likučių 

nebuvo. 
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