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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

   

201 m. sausio 13d . Nr.B- 34 

Kaunas 

 

 Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija- juridinis asmuo, nesiekianti pelno 

Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga. 

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos steigėjas – Kauno miesto savivaldybė, 

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

   Pagrindinė gimnazijos veiklos sritis – bendrasis vidurinis mokymas , kodas 802130 

(pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie LR 

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

Įstaiga savo veiklą grindžia LR Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, LR švietimo ir  

kitais įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais, LR švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir 

mokyklos nuostatais. 

 Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija yra išlaikoma iš Valstybės bei 

Kauno miesto savivaldybės biudžetų pagal asignavimų valdytojo patvirtintą programų sąmatą. 

Gimnazija gali turėti nebiudžetinių lėšų, kurias sudaro gauta fizinių ir juridinių asmenų parama, bei 

kitų teisėtu būdu gautų lėšų. 

 Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos veiklai užtikrinti 2016 metais 

lėšos :   

2016 m.  „Valstybinių funkcijų vykdymo programos“ patvirtinta biudžeto išlaidų 

sąmata   - 459700 EUR. Patikslinta metinė sąmata – 515000 EUR. Trūkstant lėšų darbo 

užmokesčiui ir soc.draudimui  , šių straipsnių sąmata  buvo papildyta .  Gauti ir panaudoti 

asignavimai  – 514971,77 EUR. Gauti asignavimai ir kasinės išlaidos 2016 m. gruodžio 31 d. 

neviršija patvirtinto asignavimų plano ataskaitiniam laikotarpiui. Liko nepanaudota 28,23 EUR  

soc.draudimo įmokų  ir kvalifikacijos kėlimo straipsniuose. 

2016 m.  „Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programos –švietimo įstaigų 

pajamų lėšų “ (nuomos) programos sąmata patvirtinta -15600 EUR. Gauti ir panaudoti asignavimai  
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– 14191,40 EUR. Gauti asignavimai ir kasinės išlaidos 2016 m. gruodžio 31 d. neviršija patvirtinto 

asignavimų plano ataskaitiniam laikotarpiui. 

Viešųjų paslaugų teikimo programos (mokinių pavežėjimo)  2016 m.  sąmata 

patvirtinta -21900 EUR. Nepanaudojus lėšų, sąmata metų eigoje sumažinta. Patikslinta metinė 

sąmata – 16100 EUR. Gauti ir panaudoti asignavimai  – 12974,29 EUR. Gauti asignavimai ir 

kasinės išlaidos 2016 m. gruodžio 31 d. neviršija patvirtinto asignavimų plano ataskaitiniam 

laikotarpiui. 

            Viešųjų paslaugų teikimo programos (Vaikų vasaros poilsio stovykla) 2016 m.  

sąmata patvirtinta -400 EUR. Gauti ir panaudoti asignavimai -400 EUR. 

2016 m. „Savivaldybės finansuojamų įstaigų specialioji dotacija minimalios algos 

kėlimui“  programos patvirtinta ir pilnai panaudota sąmata -3100,0 EUR.   

2016 metų  „Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programos“ patvirtinta 

biudžeto išlaidų sąmata   - 171700 EUR. Gauti  ir  panaudoti  asignavimai – 171698,14 EUR . Liko 

nepanaudota 1,86 EUR  soc.draudimo įmokų straipsnyje. 

2016 metų eigoje lėšos buvo perskirstomos tarp ekonominės klasifikacijos straipsnių: 

komunalinių paslaugų, kitų paslaugų lėšos buvo perkeltos į darbo užmokesčio, socialinio draudimo,  

kitų prekių straipsnius.   

2016 m. gruodžio 31 d. darbo užmokesčio ir soc.draudimo  įsiskolinimo nebuvo . 

Debetinį įsiskolinimą sudaro 349,25 EUR : spaudos prenumerata – 237,28 EUR, komunalinės 

paslaugos – 92,01 EUR, kitos paslaugos- 19,96 EUR. Kreditinį įsiskolinimą sudaro  520,30  EUR : 

komunalinės paslaugos- 517,05 EUR, ryšių paslaugos – 3,25 EUR. 

Negautų biudžeto asignavimų  2016 m. gruodžio 31 d. nebuvo. 

2016 m. sausio 1 d. biudžetinių lėšų sąskaitoje asignavimų likučio nebuvo.

2017 m. sausio 1d . biudžetinių lėšų sąskaitoje asignavimų likučių nebuvo.  

Direktorius    Vladislovas Janiūnas 

Vyr. buhalterė   Diana Vaičaitienė 


