


















LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBOS 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

PRIE 2020 METŲ SAUSIO-KOVO MĖNESIŲ BIUDŽETO VYKDYMO SUVESTINIŲ
ATASKAITŲ RINKINIO 

2020 m. kovo 28 d. Nr. (7.44-37)2F-75
Vilnius

(1) Lietuvos  Respublikos  konkurencijos  tarybos  (toliau  –  Konkurencijos  taryba)  2020
metų sausio-kovo mėnesių biudžeto vykdymo suvestinių ataskaitų rinkinys sudarytas vadovaujantis
Lietuvos  Respublikos  biudžeto  sandaros  įstatymu,  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  2001  m.
gegužės  14 d.  nutarimo Nr.  543 „Dėl  Lietuvos  Respublikos  valstybės  biudžeto  ir  savivaldybių
biudžetų  sudarymo  ir  vykdymo tvarkos  patvirtinimo“  patvirtintų  taisyklių  39  punktu,  Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-465 patvirtintų Valstybės ir
savivaldybės  biudžetinių  įstaigų  ir  kitų  subjektų  žemesniojo  lygio  biudžeto  vykdymo ataskaitų
sudarymo  taisyklių  3  punktu,  Lietuvos  Respublikos  finansų  ministerijos  2019-12-30  rašto  Nr.
((3.5E-04)-6K-1906823 „Dėl 2019 metų ir 2020 metų ketvirtinių biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo
ataskaitų rinkinių sudarymo ir pateikimo“ nuostatomis.

(2) Informacijos apie ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusias mokėtinas sumas, kurių
apmokėjimo terminas yra suėjęs, Konkurencijos taryba neturi.

(3) Biudžetinių lėšų sąskaitose (kasoje, mokėjimo kortelėse) lėšų likučiai metų pradžioje
ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, bei jų susidarymo priežastys:

  (eurais, ct)

Turinys

Likutis
ataskaitinių metų

pradžioje (po
užbaigiamųjų

apyvartų)

Likutis
ataskaitinio

metų pabaigoje
(2020 m. kovo

31 d.)

Susidarymo priežastys

Valstybės biudžeto lėšos, iš viso: 1.565,91
Iš jų 1181,80 Eur darbo užmokesčio straipsnyje, 364,20  Eur
komandiruočių išlaidų straipsnyje bei  9,91 Eur likutis kitų 
paslaugų išlaidų straipsnyje banko paslaugoms apmokėti.

iš jų:
biudžeto lėšos, kurias priklauso

grąžinti iki sausio 10 dienos
programų lėšos iš biudžetinių

įstaigų pajamų įmokų *
tikslinės paskirties, nurodytos

įstatyme ar LRV nutarime, lėšos **
kitos negrąžintinos lėšos

pereinamieji atstovybių užsienyje
lėšų likučiai

įšaldytos valstybės biudžeto lėšos
bankuose (banko pavadinimas)

Projektams vykdyti skirtos lėšos: 39.530,95 34.734,82

Projekto valdymo išlaidų kompensacijos likutis už 
dalyvavimą vystomojo bendradarbiavimo (Dvynių) projekte 
– 13.181,51 Eur. Taip pat Europos Komisijos dotuojamo 
projekto „Nacionalinių teisėjų mokymas taikyti ES 
konkurencijos teisės aktus“ piniginių lėšų likutis – 21.553,31
Eur.

Kitos neišvardintos lėšos: 118.000,00 38700,00

Sukaupti ūkio subjektų išankstiniai apmokėjimai už 
Konkurencijos tarybos teikiamas paslaugas. Konkurencijos 
taryba nepradeda nagrinėti koncentracijos iki kol ūkio 
subjektai nepateikia tinkamo turinio Pranešimo ir nesumoka 
įmokos į Konkurencijos tarybos atsiskaitomąją sąskaitą. 
Ūkio subjektų pervestos lėšos iki momento, kol nėra 
suderintas Pranešimas, registruojamos kaip gautas 
išankstinis apmokėjimas. Išnagrinėjus koncentraciją ir 
priėmus nutarimą dėl (ne)leidimo vykdyti koncentraciją, 
sukauptos pervestinos pajamos yra perduodamos į valstybės 
iždo sąskaitą

(4) Praėjusiais metais nepanaudoto lėšų likučio, kuris ataskaitiniais metais būtų įskaitytas
į nuo metų pradžios gautus asignavimus, Konkurencijos taryba neturėjo.

(5) Informacijos  apie  Konkurencijos  tarybos  įgyvendinamus  projektus,  kuriuos



įgyvendinant padarytos netinkamos finansuoti išlaidos per ataskaitinį laikotarpį nenustatyta.
(6) Papildomai  pateikiame  informaciją  apie  Konkurencijos  tarybos  apskaičiuotas

grąžintinas darbo užmokesčio (kartu su gyventojų pajamų mokesčiu) ir socialinio draudimo įmokų
sumas iš bendrų sumų pagal 2020 m. kovo 31 d. būklę bei apie Konkurencijos tarybos išmokėtas
(pervestas) darbo užmokesčio (kartu su gyventojų pajamų mokesčiu) ir socialinio draudimo įmokų
sumas per ataskaitinį laikotarpį.

                   tūkst. Eur

Asignavimų valdytojas

Apskaičiuota grąžintina
suma 2016-2020 m.

Išmokėtos (pervestos) darbo
užmokesčio ir socialinio
draudimo įmokų sumos.

Apskaičiuota grąžintina suma
2020-03-31 d. būklei

darbo
užmokestis

(2.1.1.1.1.1.)

socialinio
draudimo
įmokos

(2.1.2.1.1.1.)

darbo
užmokestis

(2.1.1.1.1.1.)

socialinio
draudimo
įmokos

(2.1.2.1.1.1.)

darbo
užmokestis

(2.1.1.1.1.1.)

socialinio
draudimo
įmokos

(2.1.2.1.1.1.)

1 2 3 4 5 6 7

Lietuvos Respublikos
konkurencijos taryba

114,4 35,4 0,00 0,0 29,1 9,0

Administracijos direktorius Arūnas Keraminas

Vyriausiasis patarėjas Audrius Bieliauskas
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