
Kauno miesto savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 27 d. 

sprendimo Nr. T-47

7 priedas

(tūkst. eurų)

Iš viso

Biudžeto lėšų 

likutis

Įmokėtų į 

Savivaldybės 

biudžetą 

biudžetinių 

įstaigų 

pajamų 

likutis         

Pajamų 

dalies už 

Savivaldybei 

nuosavybės 

teise 

priklausančio 

trumpalaikio 

ir ilgalaikio 

materialiojo 

turto nuomą 

likutis

Kauno miesto 

savivaldybės 

aplinkos 

apsaugos 

rėmimo 

specialiosios 

programos 

likutis

Kauno miesto 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos 

rėmimo 

specialiosios 

programos 

likutis

Pajamų už 

parduotus 

valstybinės 

žemės sklypus 

likutis

Savivaldybės administracija

1 Ekonominės raidos skatinimo programa 35,7 333,7 28,9 304,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Kultūros skyriaus reguliavimo sričiai 

priskirtoms kultūros biudžetinėms įstaigoms 

programos priemonių trumpalaikiams 

įsipareigojimams (išskyrus skolinius 

įsipareigojimus), esantiems 2017 m. gruodžio 

31 d., dengti ir programos priemonėms 

finansuoti 6,8 304,8 304,8

Trumpalaikiams įsipareigojimams (išskyrus 

skolinius įsipareigojimus), esantiems 2017 

m. gruodžio 31 d., vykdyti 28,9 28,9 28,9

2

Sumanios ir pilietiškos visuomenės 

ugdymo programa 1473,3 16579,4 14842,2 1556,7 0 0 180,5 0

Kauno miesto savivaldybės visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiajai programai 

finansuoti 180,5 180,5

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO LĖŠŲ LIKUČIO NAUDOJIMAS 2018 METAIS

Progra-

mos / 

priemo-

nės  

kodas

Programos, priemonės pavadinimas Trumpalaikiai 

įsipareigojimai 

(išskyrus skolinius 

įsipareigojimus), 

esantys 2017 m. 

gruodžio 31 d.

Finansavimo lėšos



 2

Iš viso

Biudžeto lėšų 

likutis

Įmokėtų į 

Savivaldybės 

biudžetą 

biudžetinių 

įstaigų 

pajamų 

likutis         

Pajamų 

dalies už 

Savivaldybei 

nuosavybės 

teise 

priklausančio 

trumpalaikio 

ir ilgalaikio 

materialiojo 

turto nuomą 

likutis

Kauno miesto 

savivaldybės 

aplinkos 

apsaugos 

rėmimo 

specialiosios 

programos 

likutis

Kauno miesto 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos 

rėmimo 

specialiosios 

programos 

likutis

Pajamų už 

parduotus 

valstybinės 

žemės sklypus 

likutis

Progra-

mos / 

priemo-

nės  

kodas

Programos, priemonės pavadinimas Trumpalaikiai 

įsipareigojimai 

(išskyrus skolinius 

įsipareigojimus), 

esantys 2017 m. 

gruodžio 31 d.

Finansavimo lėšos

Socialinių paslaugų biudžetinėms įstaigoms 

programos priemonių trumpalaikiams 

įsipareigojimams (išskyrus skolinius 

įsipareigojimus), esantiems 2017 m. gruodžio 

31 d., dengti ir programos priemonėms 

finansuoti 5,9 43,6 43,6

Sporto biudžetinėms įstaigoms programos 

priemonių trumpalaikiams įsipareigojimams 

(išskyrus skolinius įsipareigojimus), 

esantiems 2017 m. gruodžio 31 d., dengti ir 

programos priemonėms finansuoti 24,5 203,1 203,1

Švietimo skyriaus reguliavimo sričiai 

priskirtoms švietimo biudžetinėms įstaigoms 

programos priemonių trumpalaikiams 

įsipareigojimams (išskyrus skolinius 

įsipareigojimus), esantiems 2017 m. gruodžio 

31 d., dengti ir programos priemonėms 

finansuoti 270,3 1310 1310

Savivaldybės administracijos 2018 m. 

vykdomoms priemonėms finansuoti 13669,7 13669,7

Trumpalaikiams įsipareigojimams (išskyrus 

skolinius įsipareigojimus), esantiems 2017 

m. gruodžio 31 d., vykdyti 1172,6 1172,5 1172,5

3

Darnaus teritorijų ir infrastruktūros 

vystymo programa 1432,6 11371,5 6058,6 0,0 1633,9 198,0 0,0 3481,0
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Iš viso

Biudžeto lėšų 

likutis

Įmokėtų į 

Savivaldybės 

biudžetą 

biudžetinių 

įstaigų 

pajamų 

likutis         

Pajamų 

dalies už 

Savivaldybei 

nuosavybės 

teise 

priklausančio 

trumpalaikio 

ir ilgalaikio 

materialiojo 

turto nuomą 

likutis

Kauno miesto 

savivaldybės 

aplinkos 

apsaugos 

rėmimo 

specialiosios 

programos 

likutis

Kauno miesto 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos 

rėmimo 

specialiosios 

programos 

likutis

Pajamų už 

parduotus 

valstybinės 

žemės sklypus 

likutis

Progra-

mos / 

priemo-

nės  

kodas

Programos, priemonės pavadinimas Trumpalaikiai 

įsipareigojimai 

(išskyrus skolinius 

įsipareigojimus), 

esantys 2017 m. 

gruodžio 31 d.

Finansavimo lėšos

Kauno miesto savivaldybės aplinkos 

apsaugos rėmimo specialiajai programai 

finansuoti – trumpalaikiams įsipareigojimams 

(išskyrus skolinius įsipareigojimus), 

esantiems 2017 m. gruodžio 31 d., dengti ir 

programai finansuoti 0,8 198 198,0

Savivaldybės gyvenamųjų patalpų (statinių) ir 

jų priklausinių valdymui, priežiūrai ir 

tvarkymui efektyvinti – trumpalaikiams 

įsipareigojimams (išskyrus skolinius 

įsipareigojimus), esantiems 2017 m. gruodžio 

31 d., dengti ir priemonės išlaidoms 

finansuoti teisės aktų nustatyta tvarka 94,9 1166,5 1166,5

Savivaldybės valdomų  negyvenamųjų 

pastatų,  patalpų, statinių valdymui, priežiūrai 

ir tvarkymui efektyvinti  – trumpalaikiams 

įsipareigojimams (išskyrus skolinius 

įsipareigojimus), esantiems 2017 m. gruodžio 

31 d., dengti ir priemonės išlaidoms 

finansuoti teisės aktų nustatyta tvarka 52,3 466,5 466,5

Susisiekimo komunikacijų (gatvių) kadastro 

duomenims nustatyti, tikslinti ir teisinei 

registracijai atlikti – trumpalaikiams 

įsipareigojimams (išskyrus skolinius 

įsipareigojimus), esantiems 2017 m. gruodžio 

31 d., dengti 0,9 0,9 0,9
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Iš viso

Biudžeto lėšų 

likutis

Įmokėtų į 

Savivaldybės 

biudžetą 

biudžetinių 

įstaigų 

pajamų 

likutis         

Pajamų 

dalies už 

Savivaldybei 

nuosavybės 

teise 

priklausančio 

trumpalaikio 

ir ilgalaikio 

materialiojo 

turto nuomą 

likutis

Kauno miesto 

savivaldybės 

aplinkos 

apsaugos 

rėmimo 

specialiosios 

programos 

likutis

Kauno miesto 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos 

rėmimo 

specialiosios 

programos 

likutis

Pajamų už 

parduotus 

valstybinės 

žemės sklypus 

likutis

Progra-

mos / 

priemo-

nės  

kodas

Programos, priemonės pavadinimas Trumpalaikiai 

įsipareigojimai 

(išskyrus skolinius 

įsipareigojimus), 

esantys 2017 m. 

gruodžio 31 d.

Finansavimo lėšos

Inžinerinei infrastruktūrai plėtoti ir renovuoti 93,7 3481 3481

Savivaldybės administracijos 2018 m. 

vykdomoms priemonėms finansuoti 4868,6 4868,6

Trumpalaikiams įsipareigojimams (išskyrus 

skolinius įsipareigojimus), esantiems 2017 

m. gruodžio 31 d., vykdyti 1190 1190 1190

Iš viso Savivaldybės administracijoje 2941,6 28284,6 20929,7 1861,5 1633,9 198,0 180,5 3481,0

_____________________________________________________


