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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2021 M. KOVO 31 D.

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ 

...................... Nr. .................

Kauno miesto savivaldybės administracija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 2 straipsnio 39 dalimi parengė Kauno miesto

savivaldybės administracijos biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamąjį raštą. 

Savivaldybės administracijos biudžeto lėšų likutis 2020-12-31 ir 2021-03-31 banko

sąskaitose nulis. 

Kauno miesto savivaldybės administracija vykdo tris programas.

– Ekonominės raidos skatinimo programai vykdyti skirta 946 tūkst. eurų, įvykdyta

– 618,4 tūkst. eurų, t.y. 65,4 proc.

– Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programai numatyta 17950,5 tūkst.

eurų, įvykdyta 14553,9 tūkst. eurų arba 81,1 proc.

– Darnaus teritorijų infrastruktūros vystymo programai skirta 11373 tūkst. eurų,

įvykdyta 8996,5 tūkst. eurų, t.y. įvykdyta 79,1 proc.

Iš viso Savivaldybės administracijos vykdomų priemonių 2021 m. I ketvirčio

asignavimų planas - 30269,5 tūkst. eurų, įvykdytas – 24168,8 tūkst. eurų, t.y. 79,8 proc. arba

neįvykdyta 6100,7 tūkst. eurų.

Pagrindinė nevykdymo priežastis – COVID -19 pandemija, ekstremali situacija šalyje

ir jos sukeltos pasekmės. Dėl vis dar nesustabdyto COVID-19 plitimo ir šalyje paskelbto

karantino buvo apribotos arba laikinai sustabdytos veiklos, darbas ir mokymai vyko nuotoliniu

būdu, kas turėjo neigiamų pasekmių biudžeto programų vykdymui.

Per ataskaitinį laikotarpį priemonei ,,Ekstremalių situacijų ir (arba) įvykių

likvidavimas, jų padarinių šalinimas ir padarytų nuostolių iš dalies apmokėjimas“ iš
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Administracijos direktoriaus rezervo lėšų 2021 metais ekstremaliesiems įvykiams likviduoti,

jų padariniams šalinti, sumokėti už įsigyjamas apsaugos priemones ir suteiktas paslaugas,

reikalingas visuomenės apsaugai dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės skirta

135 tūkst. eurų 2021-03-02 Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-661.

Savivaldybės administracijos biudžeto lėšų mokėtinos sumos 2021-03-31 sudarė

14357,7 tūkst. eurų ir, palyginus su įsiskolinimu 2020-12-31 – 4855,7 tūkst. eurų, padidėjo

9502 tūkst.  eurų, iš jų: 

1224,8 tūkst. eurų sudaro įsiskolinimas darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems

mokėjimams, nes už kovo mėn. antrą pusę darbo užmokestis išmokamas balandžio mėn.

pradžioje;

4321,3 tūkst. eurų liko įsiskolinimas už prekes ir paslaugas, nes sąskaitos už suteiktas

paslaugas pateiktos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, iš jų: 2500 tūkst. eurų S. Dariaus ir

S. Girėno sporto centro stadiono rekonstravimui, 1786 tūkst. eurų – miesto priežiūros ir

infrastruktūros gerinimo darbams;

1168,4 tūkst. eurų subsidijoms, iš jų: 1153,4 tūkst. eurų vežėjų nuostoliams, patirtiems

dėl keleivinio transporto paslaugų teikimo visuomenei, kompensuoti;

1901 tūkst. eurų socialinei paramai ir 572,9 tūkst. eurų – socialinėms paslaugoms;

5169,3 tūkst. eurų materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms, iš jų: 1753,9

tūkst. eurų Mokslo ir technologijų populiarinimo centro Kaune sukūrimui, 1393,7 tūkst. eurų

Laisvės alėjos rekonstravimui (1-5 etapai).

Detalus paaiškinimas dėl asignavimų nepanaudojimo taip pat pateikiamas Formoje

Nr. 3 „Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 2021 m. kovo

31d. ataskaita“.

Mokėtinų sumų, kai įvykdymo terminas praleistas, 2021-03-31 nebuvo.

Kauno miesto savivaldybės administracijos biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo

ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio

31 d. įsakymu Nr. 1K-465 (su pakeitimais). 
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