
  

 Akmenės rajono Akmenės krašto muziejus, 300629754 

___________________________________________________________ 

(Viešojo sektoriaus subjekto kodas, pavadinimas, įstaigos kodas) 

Akmenės rajono savivaldybės  iždui 
 

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ  
2022-01-19 Nr. ___F10_____ 

                     (data) 
_____Akmenė____________ 

(sudarymo vieta) 
 

Pagal ataskaitinio laikotarpio 2021 m. gruodžio mėn. 31 dienos būklę. 

 

1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*: 

Eil. 

Nr. 
Finansavimo šaltinis Valstybės funkcija 

Ekonominės klasifikacijos 

straipsnis 

Suma (€, ct.-su dviem 

ženklais po kablelio) 

1. Kt. reikmėms atlikti 08.02.01.02 Atostogų rezervas 12 520,91 

183,35 

 Kt. reikmėms atlikti 08.02.01.02  0,00 

     

     

 Iš viso:   12 704,26 

 
2. Gautinų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**:  
Eil. 
Nr. 

Finansavimo šaltinis Valstybės funkcija 
Ekonominės klasifikacijos 

straipsnis 
Suma (€, ct.-su dviem 
ženklais po kablelio) 

     
     
     

 Iš viso:    

 
3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos***: 

Eil. 

Nr. 
Finansavimo šaltinis Finansavimo sumų paskirtis 

Ekonominės 

klasifikacijos 
straipsnis 

Valstybės 

funkcija 

progr

ama 

Suma (€, ct.-su 

dviem ženklais 
po kablelio) 

1. Kitoms reikmėms atlikti Kitoms išlaidoms 

kompensuoti 

 08.02.01.02 

 

1 122 010,00 

2. Kitoms reikmėms atlikti Nepiniginiam turtui 

įsigyti 

3.1.1.3.1.2. 08.02.01.02. 1 3 860,00 

3. Kitoms reikmėms atlikti Nepiniginiam turtui 

įsigyti 

3.1.1.2.1.1. 08.02.01.02. 1 1 000,00 

4. Kitoms reikmėms atlikti Kitoms išlaidoms 

kompensuoti 

2.2.1.1.1.30. 08.02.01.06 1 4618,50 

5. Kitoms reikmėms atlikti Nepiniginiam turtui 

įsigyti 

2.2.1.1.1.30. 08.02.01.06 1 906,50 

6. Kultūros ir meno darbuotų 

darbo užmokesčiui padidinti 

Kitoms išlaidoms 

kompensuoti 

2.1.1.1.1.1.D 

2.1.2.1.1.1. 

08.02.01.02 1 1200,00 

7. Aplinkos apsaugos rėmimo 

spec. programa 

Kitoms išlaidoms 

kompensuoti 

2.2.1.1.1.30. 07.04.01.02 2 800,00 

       

 Iš viso:     134 395,00 

 
4. Grąžintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje****: 

Ei

l. 
Nr

. 

Finansavimo šaltinis Valstybės funkcija 
Ekonominės klasifikacijos 

straipsnis 
Suma (€, ct.-su dviem 
ženklais po kablelio) 

     

     
     



 Iš viso:    

 

5. Sukauptos grąžintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ***** 

Eil. 

Nr. 
Finansavimo šaltinis Valstybės funkcija 

Ekonominės klasifikacijos 

straipsnis 

Suma (€, ct.-su dviem 

ženklais po kablelio) 
     
     

 Iš viso:    
Duomenis prašome pateikti susumuotus pagal finansavimo šaltinį, valstybės funkciją,  iš viso. 

*Sukauptos finansavimo pajamos (debetas 1632XXX – Kitos ilgalaikes gautinos sumos (ta dalis, kiek patirta 

sąnaudų, kurias numatoma kompensuoti iš iždo vėliau nei po 12 mėnesių.) ar 22821XX – Sukauptos finansavimo 

pajamos)). 

** Gautinos finansavimo sumos (kreditas 41XXXXX Finansavimo sumos (gautinos)). 

*** Gautos finansavimo sumos (kreditas 42XXXX1 Finansavimo sumos (gautos)). 

**** Grąžintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXX Grąžintinos finansavimo sumos)). 

***** Sukauptos grąžintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXX Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos 

grąžintinos finansavimo sumos)). 

 

 

Direktorė                                      _______________                            Lionė Stupurienė             

                                        (Parašas)                                    (Vardas ir pavardė) 

 

Vyr. buhalterė                            _______________                  Gitana Marcinkevičienė 

                                (Parašas)          (Vardas ir pavardė) 


	PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ



