
 
 

KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS “LINELIS” 

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. KOVO 31 D. 

ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

2019 m. balandžio 30 d. 

Kaunas 

 
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. kovo 31 d. „Savivaldybės  finansuojamų įstaigų veiklos 

programos“ (Fin. šaltinis 5101; programa 02.01.01.029.)  patvirtintas asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, 

ataskaitiniam laikotarpiui 87 000,00 Eur.  Gauti asignavimai 65 994,70 Eur. Gauti asignavimai neviršija patvirtinto 

plano. Panaudoti asignavimai – 65 975,11 Eur  neviršija gautų asignavimų.  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. kovo 31 „Savivaldybės  finansuojamų įstaigų veiklos 

programos“ (Fin. šaltinis 5101; programa 02.01.01.001.)  patvirtintas asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, 

ataskaitiniam laikotarpiui – 25,00 Eur.  Gauti asignavimai 24,16 Eur. Gauti asignavimai neviršija patvirtinto plano. 

Panaudoti asignavimai – 24,16 Eur  neviršija gautų asignavimų. 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. kovo 31  „Valstybinių funkcijų vykdymo programos“ (Fin. 

šaltinis 41; programa 02.01.01.029.) patvirtintas asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, ataskaitiniam laikotarpiui – 

50 880,00 Eur.  Gauti asignavimai 34 100,64 Eur. Gauti asignavimai neviršija patvirtinto plano. Panaudoti asignavimai 

– 34 100,64 Eur  neviršija gautų asignavimų. 

  Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. kovo 31 „Savivaldybės  finansuojamų įstaigų veiklos 

programos (įstaigos pajamų lėšos)“ (Fin. šaltinis 7301; programa 02.01.01.029.) patvirtintas asignavimų planas, 

įskaitant patikslinimus, ataskaitiniam laikotarpiui – 8 300,00 Eur.  Gauti asignavimai – 0,00 Eur. Panaudoti asignavimai 

– 0,00 Eur. 

  Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. kovo 31 „Savivaldybės  finansuojamų įstaigų veiklos 

programos (įstaigos pajamų lėšos)“ (Fin. šaltinis 7101; programa 02.01.01.029.) patvirtintas asignavimų planas, 

įskaitant patikslinimus, ataskaitiniam laikotarpiui – 300,00 Eur.  Gauti asignavimai – 0,00 Eur. Panaudoti asignavimai – 

0,00 Eur. 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. kovo 31 d. „Savivaldybės  finansuojamų įstaigų veiklos 

programos (įstaigos pajamų lėšos)“ (Fin. šaltinis 7302; programa 02.01.01.029.) patvirtintas asignavimų planas, 

įskaitant patikslinimus, ataskaitiniam laikotarpiui – 22 058,38 Eur.  Gauti asignavimai – 13 474,95 Eur. Gauti 

asignavimai neviršija patvirtinto plano. Panaudoti asignavimai – 13474,95 Eur  neviršija gautų asignavimų. 

2019 m. sausio 1 d. biudžetinių lėšų sąskaitos likutis buvo 0,00 Eur.  

2019 m. kovo 31 duomenimis biudžetinių lėšų asignavimų likutis 19,59 Eur.  
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