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1. Asignavimų plano ir panaudojimo pokyčių palyginimas su praėjusiais biudžetiniai metais: 

 
Prog-

rama 

Finansa-

vimo 

šaltinis 

Asignavimų 

planas 2019 

m.  

Panaudoti 

asignavimai 

2019 m.  

Asignavimų 

planas 2018 

m. 

Panaudoti 

asignavimai 

2018 m  

Pokyčių (sumažėjimo, 

padidėjimo) priežastys 

6 1.01 350,5 350,5 301,8 301,1 

 

2019 m. asignavimų planas ir 

panaudojimas didėjo: 

1) darbo užmokesčiui ir įmokoms 

soc.draudimui 13,9 tūkst. Eur; 

2) ilgalaikiam turtui įsigyti 39,9 

tūkst. Eur (įsigytas tarnybinis 9 

vietų lengvasis automobilis ir 

atlikta šiluminio mazgo 

rekonstrukcija gimnazijos 

bendrabutyje); 

3) socialinėms išmokoms 

(nedarbingumo pašalpoms už 2 

pirmas ligos dienas) 0,4 

tūkst.Eur; 

2019 m. asignavimų planas 

kitoms prekėms ir paslaugoms 

įsigyti mažejo 5,5 tūkst. Eur, o 

panaudojimas mažėjo 4,8 tūkst. 

Eur. 

6 1.02 25,6 21,2 20,1 17,7 2019 m. asignavimų planas 

nebuvo įvykdytas, nes nesurinkta 

planuota suma pajamų už 

paslaugas. Panaudota asignavimų 

buvo 3,5 tūkst. Eur daugiau, negu 

2018 m. 2018 m. didesnė dalis 

asignavimų buvo skirta ir 

panaudota materialiojo turto 

paprastajam remontui, o 2019 m. 

– kitų prekių ir paslaugų 

įsigijimui. 

6 2.02.02.01 798,6 798,6 778,4 778,4 2019 m. didėjo asignavimų 

planas ir panaudojimas: 

1) darbo užmokesčiui ir įmokoms 

soc. draudimui 20,1 tūkst. Eur; 

2) socialinėms išmokoms 

(nedarbingumo pašalpoms už 2 

pirmas ligos dienas ir išeitinei 

išmokai) 0,5 tūkst.Eur. 

2019 m. asignavimų planas ir 

panaudojimas mažėja prekių ir 

paslaugų įsigijimui 0,4 tūkst.Eur. 

 Viso: 1174,7 1170,3 1100,3 1097,2  



 

2. Biudžetinių lėšų likučio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo. 

3. Mokėtinų sumų iš biudžeto ataskaitinio laikotarpio pradžiai nebuvo. Ataskaitinio laikotarpio 

pabaigai mokėtinų sumų buvo 1,3 tūkst. eurų (tai skola UAB ,,Anykščių šiluma“ už šildymą, 

nes neužteko asignavimų komunalinėms paslaugoms). 

4. Gautinų (išankstiniai apmokėjimai) sumų ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 2,1 tūkst. 

eurų, ataskaitinio laikotarpio pabaigai gautinų sumų buvo 0,3 tūkst. eurų (tai išankstinis 

apmokėjimas už leidinių prenumeratą 0,1 tūkst. eurų ir išankstinis apmokėjimas 0,2 tūkst. 

eurų už elektros energiją). 

5. Praėjusiais metais gautų pajamų už paslaugas ir pervestų į iždą likutis buvo 3,6 tūkst. eurų. 

Šia suma padidintas 2019 m. įstaigos pajamų lėšų programos asignavimų planas. Ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje už paslaugas gautų ir pervestų į iždą pajamų likutis 0,4 tūkst. eurų. 
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