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DĖL 2020 METŲ PIRMOJO KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO SUVESTINIŲ 

ATASKAITŲ RINKINIO PATEIKIMO 

 

Teikiame Jums Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2020 m. kovo 31 dienai 

sudarytą biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį. 

PRIDEDAMA. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2020 m. kovo 31 dienai 

sudarytą biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį su paaiškinamuoju raštu ir priedais, viso 17 lapų. 
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LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA, 

Įmonės kodas - 121442211, PVM kodas - LT214422113 

Buveinės adresas - Mortos g. 14, LT-03219, Vilnius 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

DĖL BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO, SUDARYTO 

2020 M.  KOVO 31 D. 

 

2020-04-16      Nr. (7.33) LD-    

   

         Vilnius 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – ERĮ) 6 straipsnio 1 

dalimi, Lietuvos Respublikos pašto įstatymo (toliau – PĮ) 6 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos 

geležinkelių transporto kodekso (toliau – GTK) 7 straipsnio 4 dalimi, Tarnyba yra nacionalinė 

elektroninių ryšių, pašto paslaugos ir geležinkelių transporto rinkos reguliavimo institucija pagal 

Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius visuomeninius santykius, susijusius su ERĮ, PĮ ir 

GTK reguliavimo dalyku. 

Tarnyba veikia pagal Elektroninių ryšių įstatymą, Pašto įstatymą, Geležinkelių transporto 

kodeksą, Tarnybos direktoriaus patvirtintus nuostatus ir kitus teisės aktus. Tarnyba yra valstybės įstaiga, 

priskiriama kitų valstybės institucijų ir įstaigų grupei, pagal Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių 

įstatymą atskaitinga Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Kiekvienais 

metais iki gegužės 1 dienos Tarnyba pateikia Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos Respublikos 

Vyriausybei metinę Tarnybos veiklos ir finansinę ataskaitą už praėjusius kalendorinius metus ir 

paskelbia ją viešai. 

Tarnybos misija - užtikrinti veiksmingą konkurenciją, investicijas, inovacijas ir patrauklių 

paslaugų įvairovę elektroninių ryšių, pašto, geležinkelių transporto, patikimumo užtikrinimo paslaugų 

srityse, taip pat atlyginimo už registro objekto registravimą ir duomenų teikimo dydžių pagrįstumą.  

Tarnybos strateginiai tikslai: 

- Didinti veiksmingą konkurenciją elektroninių ryšių ir pašto srityse, užtikrinti efektyvų 

elektroninių ryšių išteklių naudojimą ir apsaugoti informacinių ir ryšių technologijų (toliau – IRT) ir 

pašto paslaugų naudotojų teises, taip spartinant skaitmeninės visuomenės plėtrą. 

- Siekti, kad būtų sudarytos veiksmingos konkurencijos geležinkelių transporto paslaugų 

rinkoje sąlygos ir būtų užkirsta galimybė viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui, geležinkelio 

įmonėms (vežėjams), geležinkelių paslaugų įrenginių operatoriams piktnaudžiauti savo įtaka 

geležinkelių transporto paslaugų rinkoje. 

- Užtikrinti, kad atlyginimo už registro objektų registravimą ir dokumentų teikimą dydžiai būtų 

apskaičiuoti pagrįstai ir teisingai. 

Pagrindinės Tarnybos veiklos kryptys: elektroninių ryšių ir pašto sektorių reguliavimas, 

aparatūros ir įrenginių priežiūra, vartotojų teisių ir teisėtų interesų apsauga, elektroninių ryšių išteklių ir 

radijo spektro valdymas ir priežiūra, patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų priežiūra, žalingo 

interneto turinio prevencija, geležinkelių transporto rinkos reguliavimas, atlyginimų už registrų 

duomenis priežiūra. 

2020 m. I ketvirčio Tarnybos biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus 
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atskaitomybės įstatymu, Valstybės iždo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 

14 d. nutarimu Nr. 543 patvirtintomis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų 

sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. 

įsakymu Nr. 1K-465 patvirtintomis Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų žemesniojo 

lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 

m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 1K-063 patvirtintomis Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos 

valstybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos finansų 

ministerijos 2019 m. gruodžio 30 d. raštu Nr. (3.5-04)-6K-1906823 „Dėl 2019 metų ir 2020 metų 

ketvirtinių biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo  ataskaitų sudarymo ir pateikimo“ bei kitais teisės aktais. 

Tarnyba neturi kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų bei filialų ar panašių struktūrinių 

vienetų, kurių pagrindinė veikla skiriasi nuo pagrindinės Tarnybos veiklos. 

2020 m. kovo 31 d. iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 

1298 „Dėl Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio 

nustatymo kriterijų aprašo ir Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal 

darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių 

skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ nuo 2020 m. sausio 1 d. patvirtinto 171 didžiausio leistino Tarnybos 

valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus, neįskaitant 

Tarnybos direktoriaus pareigybės (Tarnybos direktorius yra valstybės pareigūnas), buvo užimta 163 

pareigybės.  

Per 2020 m. I ketvirčio ataskaitinį laikotarpį vidutinis darbuotojų skaičius buvo 165 

darbuotojai, per 2019 m. I ketvirčio ataskaitinį laikotarpį - 165 darbuotojai. 

 

II SKYRIUS 

APSKAITOS POLITIKA 

 

Tarnybos biudžetiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.  

Tarnybos tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaiga sutampa su kalendorinių metų ketvirčių 

pabaiga. Tarpinio ataskaitinio laikotarpio informacija tarpinėse biudžeto vykdymo ataskaitose 

pateikiama kaupiant 3, 6 ir 9 mėnesių informaciją. 

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: 

1. valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį; 

2. valstybės funkciją; 

3. programą, priemonę, projektą; 

4. lėšų šaltinį; 

5. kitą informaciją. 

Tarnybos apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos 

principus, metodus ir taisykles. Tarnyba, sudarydama biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį taiko subjekto, 

periodiškumo, pastovumo, piniginio mato bendruosius apskaitos principus ir pinigų principą. 

Tarnybos taikoma apskaitos politika, ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų registravimo tvarka 

užtikrina, kad biudžeto vykdymo ataskaitose pateikiama informacija yra:  

1. svarbi vartotojų sprendimams priimti;  

2. patikima, nes:  

2.1. teisingai nurodo Tarnybos finansinius rezultatus, finansinę būklę ir pinigų srautus;  

2.2. parodo ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų ekonominę prasmę, ne vien teisinę formą; 

2.3. nešališka, netendencinga; 

2.4. apdairiai pateikta (atsargumo principas);  

2.5. visais reikšmingais atvejais išsami. 



 3 

Tarnyba pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat. 

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu Finansų valdymo ir 

apskaitos informacinėje sistemoje (toliau - FVAIS), kuri turi sąsają su Valstybės biudžeto, apskaitos ir 

mokėjimų sistema (toliau – VBAMS). Biudžeto vykdymo ataskaitos parengtos naudojant VBAMS ir FVAIS 

duomenis. 

Tarnyboje finansinė rizika valdoma vadovaujantis direktoriaus patvirtintomis finansų kontrolės 

taisyklėmis, kurios parengtos atsižvelgiant į Tarnybos veiklos pobūdį ir ypatumus, organizacinę 

struktūrą, veiklos riziką, apskaitos ir informacinę sistemą bei turto apsaugos būklę. 

 

III SKYRIUS 

VALSTYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ VYKDYMAS 

 

Forma Nr. 1 “Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių 

dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita” 

2020 m. I ketvirtį Tarnyba vykdė 3 programas:  

- Ryšių valdymo ir kontrolės programa, programos kodas 01.81. Programa finansuojama iš 

į valstybės biudžetą įmokamų Tarnybos pajamų, gaunamų už teikiamas paslaugas bei atliekamus darbus 

ir iš valstybės biudžeto įrangai, naudojamai Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 77 

straipsnio 1 ir (ar) 4 dalyse nurodytais tikslais, įsigyti ir išlaikyti. Vadovaujantis Leidimų direktyvoje 

nustatytu nacionalinių reguliavimo institucijų administracinių užmokesčių, taikomų elektroninių ryšių 

rinkos dalyviams, mechanizmu, šie administraciniai užmokesčiai gali dengti tik rinkos reguliavimo ir 

priežiūros funkcijų, kurias atlieka nacionalinė reguliavimo institucija, sąnaudas. Programai vykdyti 

numatytos 160 valstybės pareigūnų, tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių. 

- Geležinkelių transporto rinkos reguliavimo programa, programos kodas 02.82. Programa 

finansuojama iš geležinkelio įmonių (vežėjų) mokamų įmokų. Programai vykdyti numatytos 4 valstybės 

tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybės. 

- Atlyginimo už duomenų registravimą ir teikimą apskaičiavimo priežiūros programa, 

programos kodas 03.83. Programa pilnai finansuojama iš valstybės biudžeto ir jai vykdyti numatytos 8 

valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybės.  

Ryšių valdymo ir kontrolės programos bei Geležinkelių transporto rinkos reguliavimo 

programos finansavimui pagal Lietuvos Respublikos 2020 metų Valstybės biudžeto finansinių rodiklių 

patvirtinimo įstatymą 2020 m. metinis Tarnybos pajamų įmokų į valstybės biudžetą planas 7 734 000,00 

Eur: I ketvirtį - 1 933 500,00 Eur, II ketvirtį - 1 933 500,00 Eur, III ketvirtį - 1 933 500,00 Eur, IV 

ketvirtį - 1 933 500,00 Eur. Atlyginimo už duomenų registravimą ir teikimą apskaičiavimo priežiūros 

programos finansavimo šaltinis yra Valstybės biudžeto lėšos (1.1.1.1.1. kodas). 

Per 2020 m. I ketvirčio ataskaitinį laikotarpį į valstybės iždo sąskaitą pagal 12002 įmokos kodą 

už Tarnybos suteiktas paslaugas ir atliktus darbus įmokėta 1 950 000,00 Eur pajamų ir pagal 12003 

įmokos kodą už Tarnybos turto nuomą įmokėta 1 216,66 Eur pajamų įmokų. Viso per 2020 I ketvirčio 

ataskaitinį laikotarpį į valstybės iždą įmokėta 1 951 216,66 Eur pajamų įmokų, tai sudarė 100,92 proc. 

nuo įmokų plano.  

2020 m. kovo 31 dienai pervestų į valstybės biudžetą ir nepanaudotų pajamų įmokų likutis 

buvo 3 048 566,01 Eur.  

 

IV SKYRIUS 

VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS 

 

Forma Nr. 2 „Valstybės biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo (kasinių išlaidų) ataskaita“ 
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2020 m. Tarnybos veikla priskirta funkcinėms klasifikacijoms 04.06.01.01 „Ryšių valdymas ir 

kontrolė“, 02.05.01.04 ,,Kiti jokiai grupei nepriskirti gynybos reikalai“, 04.05.06.01 „Kiti jokiai grupei 

nepriskirti su transportu susiję reikalai“ ir 01.03.02.01 „Bendrų ekonominių ir socialinių planavimo 

paslaugų, įskaitant bendrų ekonominių ir socialinių planų ir programų formulavimą, koordinavimą ir 

priežiūrą, administravimas ir valdymas“. 

Tarnybos išlaidų planas 2020 m. sudaro 9 129 000,00 Eur, iš kurių: 4 915 000,00 Eur numatyta 

darbo užmokesčiui, 2 430 000,00 Eur turtui įsigyti (iš kurių 1 170 000,00 Eur valstybės biudžeto lėšos 

(1.1.1.1.1 finansavimo šaltinis)), kitoms išlaidoms – 1 784 000,00 Eur.  

Tarnybos 2020 m. bendra programų sąmata 9 129 000,00 Eur sumai patvirtinta 2020 m. sausio 

14 d, iš jų 8 760 000,00 Eur - Ryšių valdymo ir kontrolės programai, 140 000,00 Eur - Geležinkelių 

transporto rinkos reguliavimo programai ir 229 000,00 Eur - Atlyginimo už duomenų registravimą ir 

teikimą apskaičiavimo priežiūros programai. 

Pagal patvirtintą asignavimų planą, kuriame per 2020 m. 3 mėn. ataskaitinį laikotarpį Tarnybos 

vykdomoms programoms finansuoti numatyta 1 993 000,00 Eur, per 2020 m. 3 mėn. ataskaitinį 

laikotarpį Tarnyba gavo ir panaudojo 1 263 061,88 Eur biudžeto lėšų, tai sudarė 63,37 proc. nuo 

patvirtintų asignavimų. Lyginant sąmatą su panaudotais asignavimais, dėl įvairių priežasčių liko 

nepanaudota 729 938,12 Eur suma. 

Per 2020 m. 3 mėn. ataskaitinį laikotarpį Tarnybos vykdomai Ryšių valdymo ir kontrolės 

programai finansuoti numatyta 1 891 000,00 Eur, per 2020 m. 3 mėn. ataskaitinį laikotarpį Tarnyba 

gavo ir panaudojo 1 214 700,66 Eur biudžeto lėšų, tai sudarė 64,24 proc. nuo patvirtintų asignavimų. 

Lyginant sąmatą su panaudotais asignavimais, dėl įvairių priežasčių liko nepanaudota 676 299,34 Eur 

suma. 

Per 2020 m. 3 mėn. ataskaitinį laikotarpį Tarnybos vykdomai Geležinkelių transporto rinkos 

reguliavimo programai finansuoti numatyta 47 000,00 Eur, per 2020 m. 3 mėn. ataskaitinį laikotarpį 

Tarnyba gavo ir panaudojo 21 366,21 Eur biudžeto lėšų, tai sudarė 45,46 proc. nuo patvirtintų 

asignavimų. Lyginant sąmatą su panaudotais asignavimais, dėl įvairių priežasčių liko nepanaudota 

25 633,79 Eur suma. 

Per 2020 m. 3 mėn. ataskaitinį laikotarpį Tarnybos vykdomai Atlyginimo už duomenų 

registravimą ir teikimą apskaičiavimo priežiūros programai finansuoti numatyta 55 000,00 Eur, per 

2020 m. 3 mėn. ataskaitinį laikotarpį Tarnyba gavo ir panaudojo 26 995,01 Eur biudžeto lėšų, tai sudarė 

49,08 proc. nuo patvirtintų asignavimų. Lyginant sąmatą su panaudotais asignavimais, dėl įvairių 

priežasčių liko nepanaudota 28 004,99 Eur suma. 

Vadovaujantis 2015 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą 

apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto 

darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo Nr. XII-1927 ir Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 903 „Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už 

darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai 

sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo įgyvendinimo“ nustatyta tvarka ir 

sąlygomis, Tarnybos apskaitoje 2015 m. buvo užregistruotas 1 221 851,21 Eur ilgalaikis 

įsipareigojimas, iš kurio 933 434,82 Eur sudaro neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio 

perskaičiuotų kompensacijų darbuotojams suma (2.1.1.1.1.1. išlaidų ekonominės klasifikacijos 

straipsnis) ir 288 416,39 Eur - darbdavio socialinio draudimo įmokų suma (2.1.2.1.1.1. išlaidų 

ekonominės klasifikacijos straipsnis). Per 2016 - 2020 metų grąžintiną laikotarpį, ilgalaikis finansinis 

įsipareigojimas buvo mažinamas įsipareigojimo priskaityta einamųjų metų dalimi.  

2019 m. gruodžio 31 d. iš ilgalaikių įsipareigojimų įsigijimo savikainos buvo iškelta 

305 459,74 Eur ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis (2020 m. - 25 proc. paskutinė grąžintinos 

sumos dalis), iš jų: darbo užmokesčio dalis – 233 356,18 Eur, darbdavio socialinio draudimo įmokų 

dalis – 72 103,56 Eur.  
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2020 m. I ketvirtį buvo išmokėta paskutinė grąžintina 25 proc. darbo užmokesčio dalis –      

232 283,61 Eur, darbdavio socialinio draudimo įmokų dalis – 71 792,93 Eur. Liko neišmokėta 4 175,58 

Eur suma (kartu su darbdavio socialinio draudimo įmokomis) buvusiems darbuotojams ir 

paveldėtojams, kurie dar nepateikė prašymų Tarnybai dėl grąžintino darbo užmokesčio kompensacijų 

išmokėjimo. 

Tarnyba 2020 m. kovo 31 dienai neturėjo mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas 

pradelstas, todėl pažymos „Informacija apie mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, 

likučius“ neteikia. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

 

2020 m. sausio 1 d. Tarnybos sąskaitose buvo 342 819,08 Eur, iš jų: biudžetinės lėšos – 0 Eur, 

Europos Komisijos projekto lėšos – 14 644,05 Eur, ES Dvynių projekto lėšos – 291 464,64 Eur, 

piniginės lėšos už Tarnybos suteiktas paslaugas – 33 094,16 Eur, kitos lėšos – 3 616,23 Eur. 

2020 m. kovo 31 d. Tarnybos sąskaitose buvo 332 454,35 Eur, iš jų: biudžetinės lėšos – 0 Eur, 

Europos Komisijos projekto lėšos – 8 344,05 Eur, ES Dvynių projekto lėšos – 229 009,86 Eur, piniginės 

lėšos už Tarnybos suteiktas paslaugas – 30 695,52 Eur, kitos lėšos – 64 404,92 Eur. 

Lietuva, kaip vyresnioji partnerė, kartu su Latvija Ukrainoje nuo 2019 m. rugsėjo 8 d. pradėjo 

įgyvendinti ES Dvynių projektą Nr. UA 18 ENI TE 01 19 „Nacionalinės ryšių reguliavimo ir 

informatizavimo komisijos reguliavimo gebėjimų stiprinimas rinkos prieigos ir paslaugų kokybės 

priežiūros srityse“. Sutartis ENI/2019/408-900 notifikuota 2019 m. rugpjūčio 28 d. Bendra ES Dvynių 

projekto vertė 1 300 000,00 Eur, Tarnybos lėšų dalis – 698 519,17 Eur. 

ES Dvynių projekto įgyvendinimo trukmė – 2019 m. rugsėjo 8 d. – 2021 m. birželio 7 d. (21 

mėn.). 

ES Dvynių projektą įgyvendins Tarnyba ir jaunesnysis projekto partneris Latvijos viešųjų 

tinklų reguliavimo komisija. Projektą vykdys ir su Ukrainos kolegomis savo kompetencija el. ryšių 

paslaugų srityje dalinsis apie 40 Lietuvos ir Latvijos ekspertų. Centrinė projektų valdymo agentūra yra 

atsakinga už projekto administracinį ir finansinį valdymą. Projektui vadovauja Tarnybos direktorius 

Feliksas Dobrovolskis. 

Šio projekto tikslas – stiprinti ir gerinti Ukrainos nacionalinio reguliuotojo gebėjimus 

elektroninių ryšių paslaugų kokybės priežiūros, prieigos prie elektroninių ryšių tinklų ir tinklų 

sujungimo srityse. Kitas labai svarbus siekis – tarpinstituciniu bendravimu prisidėti prie Ukrainos ir ES 

partnerystės puoselėjimo – Ukrainos siekio eiti Vakarų kryptimi. 

Tarnyba per 2020 m. I ketvirtį panaudojo 62 454,78 Eur ES Dvynių projekto lėšų projekto 

veikloms vykdyti. 

Lietuva, kaip vyresnioji partnerė, kartu su Vokietija ir Lenkija Gruzijoje 2019 m. liepos 20 d, 

baigė įgyvendinti ES Dvynių projektą GE/15/ENI/TE/01/16 (GE/27) „Pagalbos teikimas Gruzijos 

nacionalinei ryšių komisijai (GNCC) vystant jos elektroninių ryšių reguliavimo sistemą ir gebėjimus 

atsižvelgiant į ES reguliavimo sistemą“ pagal 2017 m. lapkričio 17 d. notifikuotą sutartį Nr. 

ENI/2017/389012.  

Tarnyba 2020 m. vasario 4 d. gavo ES Dvynių projekto galutinį mokėjimą 61 117,58 Eur 

sumai po EK galutinės ataskaitos patvirtinimo, visos Tarnybos išlaidos, patirtos projekto veikloms 

apmokėti, pripažintos tinkamomis finansuoti.  

Pagal 2019 m. sausio 24 d. pasirašytą Sutartį Nr. INEA/CEF/ICT/A2018/1606764 su Europos 

Komisija dėl Projekto „Saugesnis Internetas“ tęsimo 2019 - 2020 m. laikotarpiui, Tarnyba per 2020 m.  
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I ketvirčio ataskaitinį laikotarpį panaudojo 6 300,00 Eur projekto lėšų ir 11 996,59 Eur Tarnybos lėšų, 

kaip nuosavą indėlį į projektą. 

2018 m. rugpjūčio 24 d. Tarnyba ir Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie 

Susisiekimo ministerijos pasirašė susitarimą dėl bendradarbiavimo įgyvendinant 36 mėn. projektą 

„Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė”, kuriame 

projekto veikloms vykdyti Tarnybai skirta 460 309,00 Eur finansavimas. Tarnyba per 2020 m. I 

ketvirčio ataskaitinį laikotarpį gavo ir panaudojo 38 599,00 Eur projekto lėšų,  

Išlaidų, pripažintų netinkamomis finansuoti, Tarnyba neturėjo. 

 

PRIDEDAMA. Ataskaitų formos ir jų priedai,  11  lapai. 

 

 

Direktorius                                                                                                                 Feliksas Dobrovolskis                                                                                                                

 

 

Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja - 

vyriausioji finansininkė                                                                                       Janina Klimovičienė 

 

 























Forma Nr. 1 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija)

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, 121442211, Mortos g.14, Vilnius LT-03219

     (įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES 
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,

2020  M .KOVO 31 D.
Ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

4/16/2020 Nr. (7.33) LD

(data)

    Kodas

Ministerijos / Savivaldybės 90

Departamento 900

Įstaigos 2214

(eurai, ct)

Pavadinimas*

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal: 2333416.22 7741000.00 1951216.66 1236066.87 1236066.87 3048566.01 0 3048566.01

1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 3678.75 7000.00 1216.66 1917.33 1917.33 2978.08 2978.08

1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1 2329737.47 7734000.00 1950000.00 1234149.54 1234149.54 3045587.93 3045587.93

…

2.1. Finansavimo šaltinis …

2.2. Finansavimo šaltinis …

…

„Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

** Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorius Feliksas Dobrovolskis

   (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų  pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

  FBAS vedėja-vyriausioji finansininkė Janina Klimovičienė

   (vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Perkeltas įmokų 
likutis  ataskaitinių 

metų pradžioje            
(iždo sąskaita)

Įstatymu  
patvirtintos įmokos 

metams**

Faktinės įmokos į 
biudžetą per 
ataskaitinį 
laikotarpį 

Gauti biudžeto 
asignavimai per 

ataskaitinį 
laikotarpį

Panaudoti 
asignavimai per 

ataskaitinį 
laikotarpį

Negautas asignavimų 
likutis iš iždo  (2+4-5) 

                     

Nepanaudotas 
asignavimų likutis 
sąskaitoje, kasoje, 

mokėjimo kortelėse

Bendras nepanaudotas 
asignavimų likutis 

ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje  (7+8)        

2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių 
panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės 
nutarime, iš viso, iš jų pagal: 

* Asignavimų valdytojai, finansuojami  iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 
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