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PAJAMOS



PAJAMOS  | SUMOS



PAJAMOS  | Palyginimai pagal 
metus



PAJAMOS  | Palyginimai pagal 
metus



IŠLAIDOS



IŠLAIDOS  | SUMOS



IŠLAIDOS  | Palyginimai pagal 
metus



IŠLAIDOS  | Palyginimai pagal 
metus



ATSKIROS SUMŲ 
APŽVALGOS



Kelių remontas ir asfaltavimas
VMI parama – 3719,86 eur;

Bendros pajamoms keliams – 13579,97eur:

• Kelių mok. – 9192 eur

• Parama kelio asfaltavimui – 4387,97 eur

Išlaidos kelio remontui – 36984,88 eur:

• Kelio asfaltavimas YIT Lietuva -22003,88 
eur 
ir šulinio įrengimas 1258,4 eur;

• Frezuotas asfaltas, skalda – 11798,7 eur;

• Technikos nuoma – 1923,9 eur.



Aplinkos tvarkymas

• Šviestuvai (10 vnt.) – 
4525,4 eur
• Du suoliukai ir 

šiukšliadėžė – 728,24 eur;
• Smėlio-druskos mišinys – 

359,37 eur;
• Aplinkos tvarkymas 

(šakos, patvoriai ir pan.) – 
3276,3 eur.



SKOLININKAI



SKOLOS | Kiekiai, sumos

2021.01.01 Kiekis Sumos
Viso: 62 12 334,70 €

Smulkios (iki 10 eur) 8 34,13 €
2020 atsiradusios skolos 37 2 599,25 €

Tęstinės skolos (3 metai ir 
daugiau) 

18 8 356,10 €



SKOLOS |Sumų palyginimas 
pagal metus

Įsiskolinimų suma, 
palyginime su 
paeitais metais, 
sumažėjo 43% 



SKOLOS | Kiekių palyginimas 
pagal metus

Skolininkų skaičiai, 
palyginime su 
praeitais metais, 
sumažėjo 50% .
[2019 metais 
mažėjimas buvo 
14%]



SKOLOS | Tęstinių skolų 
palyginimas pagal metus

Tęstinių įsiskolinimų (kai nemokėta 3 ir daugiau metų) sumos 
sumažėjo 49%, o kiekis -  60%  .



LIKUTIS 



LIKUČIAI SĄSKAITOJE
Likutis sąskaitoje 
paskutinę metų 
dieną 14,5% 
mažesnis, negu 
praeitų metų.



AČIŲ UŽ DĖMESĮ
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