
(dokumento sudarytojo (įstaigos) pavadinimas)

patikslintas 

planas
 įvykdyta

pareiginėms 

algoms/ 

tarnybiniam 

atlyginimui

priedams už 

tarnybos 

stažą

kitiems 

priedams/ 

kintamajai 

daliai

priemokoms

už darbą 

poilsio ir 

švenčių 

dienomis, 

nakties 

bei 

viršvaland

inį darbą, 

budėjimą 

ir esant 

nukrypim

ui nuo 

normalių 

darbo 

sąlygų

Iš viso

pareiginėms 

algoms/ 

tarnybiniam 

atlyginimui

priedams už 

tarnybos 

stažą

kitiems 

priedams/ 

kintamajai 

daliai

priemokoms

už darbą 

poilsio ir 

švenčių 

dienomis, 

nakties bei 

viršvalandinį 

darbą, 

budėjimą ir 

esant 

nukrypimui 

nuo normalių 

darbo sąlygų

skatina-

mosiom

s 

išmoko

ms

kitoms išmo-

koms
Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

I. Valstybės politikai ir valstybės 

pareigūnai
1

II. Teisėjai
2

III. Valstybės tarnautojai
3

iš jų statutiniai

IV. Kariai
4

x x

iš jų: x x x x x x x x x x x x x x x x

Forma Nr. B-1 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų  ministro 2011 m. birželio 

30 d. įsakymu  Nr. 1K-230

(Lietuvos Respublikos finansų  ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-259 

redakcija)

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka

INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ DARBO UŽMOKESČIUI VYKDYMĄ 

2018-01-05 Nr. 4B1/2017

(data ir numeris)

Ministerija

(Kodas)

56

Pareigybių skaičius, vnt. Įvykdyta, tūkst. Eur

90

Pareigybės

Ataskaitinio laikotarpio patikslintas planas, tūkst. Eur

2017 M. GRUODŽIO 31  D.  Metinė

(Asignavimų valdytojo) įstaigos pavadinimas:

Lietuvos mokslų akademija

2947

Biudžetinė įstaigaDepartamentas

(6 mėnesių, metinė)

(sudarymo vieta)

Vilnius



patikslintas 

planas
 įvykdyta

pareiginėms 

algoms/ 

tarnybiniam 

atlyginimui

priedams už 

tarnybos 

stažą

kitiems 

priedams/ 

kintamajai 

daliai

priemokoms

už darbą 

poilsio ir 

švenčių 

dienomis, 

nakties 

bei 

viršvaland

inį darbą, 

budėjimą 

ir esant 

nukrypim

ui nuo 

normalių 

darbo 

sąlygų

Iš viso

pareiginėms 

algoms/ 

tarnybiniam 

atlyginimui

priedams už 

tarnybos 

stažą

kitiems 

priedams/ 

kintamajai 

daliai

priemokoms

už darbą 

poilsio ir 

švenčių 

dienomis, 

nakties bei 

viršvalandinį 

darbą, 

budėjimą ir 

esant 

nukrypimui 

nuo normalių 

darbo sąlygų

skatina-

mosiom

s 

išmoko

ms

kitoms išmo-

koms
Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Pareigybių skaičius, vnt. Įvykdyta, tūkst. Eur

Pareigybės

Ataskaitinio laikotarpio patikslintas planas, tūkst. Eur

         profesinės karo tarnybos kariai x x

         kariai savanoriai x x x x

         parengtojo  rezervo kariai x x x x

V. Darbuotojai, dirbantys pagal darbo 

sutartis
5,6

151 151 1318,07 x 3 1 321,1 1138,57 x 10,6 171,9 1 321,1

iš jų: x x x x x x x x x x x x x x x x

Pedagogai (pedagoginės normos) x x

Darbuotojai, kurių pareigybės 

priskiriamos D lygiui (darbininkai) 23 23 104,9 3 107,9 93 5,3 9,6 107,9

VI. Mokslo ir studijų institucijų 

vadovai, jų pavaduotojai, akademinių 

padalinių vadovai, jų pavaduotojai, 

moksliniai sekretoriai, mokslo 

darbuotojai, kiti tyrėjai ir dėstytojai
7

x x

VII. Kiti
8

VIII. Pareigybių skaičius, iš viso 

(I+II+III+IV+V+VI+VII) x x x x x x x x x x x x x x

IX. Darbo užmokestis pinigais, iš viso 

(I+II+III+IV+V+VI+VII) x x

X. Pajamos natūra x x x x x x x x x x x x x x

XI. Dėl ekonomikos krizės 

neproporcingai sumažinto darbo 

užmokesčio (atlyginimo) dalies 

grąžinimas
9

x x x x x x x x x x x x x x

IŠ VISO DARBO UŽMOKESTIS 

(IX+X+XI) x x x x x x x 1 321,1 x x x x x x x 1 321,1

Institucijų (įstaigų) skaičius, vnt. x x x x x x x 1 x x x x x x x 1



patikslintas 

planas
 įvykdyta

pareiginėms 

algoms/ 

tarnybiniam 

atlyginimui

priedams už 

tarnybos 

stažą

kitiems 

priedams/ 

kintamajai 

daliai

priemokoms

už darbą 

poilsio ir 

švenčių 

dienomis, 

nakties 

bei 

viršvaland

inį darbą, 

budėjimą 

ir esant 

nukrypim

ui nuo 

normalių 

darbo 

sąlygų

Iš viso

pareiginėms 

algoms/ 

tarnybiniam 

atlyginimui

priedams už 

tarnybos 

stažą

kitiems 

priedams/ 

kintamajai 

daliai

priemokoms

už darbą 

poilsio ir 

švenčių 

dienomis, 

nakties bei 

viršvalandinį 

darbą, 

budėjimą ir 

esant 

nukrypimui 

nuo normalių 

darbo sąlygų

skatina-

mosiom

s 

išmoko

ms

kitoms išmo-

koms
Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Pareigybių skaičius, vnt. Įvykdyta, tūkst. Eur

Pareigybės

Ataskaitinio laikotarpio patikslintas planas, tūkst. Eur

5
  pagal Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą

3
 pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą.

4
 pagal  Lietuvos Respublikos Vyriausybės  1998 m. lapkričio 20 d. nutarimą Nr. 1353 "Dėl  profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų aktyviojo rezervo karių, taip pat parengtojo rezervo karių tarnybos 

apmokėjimo sąlygų".

1
 pagal Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymą.

pareigų pavadinimas)

6  
pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 31 d. nutarimą Nr. 1359 "Dėl gydytojų rengimo".

7
 pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimą Nr. 1231 "Dėl valstybinių mokslinių tyrimų institutų vadovų, jų pavaduotojų, mokslinių sekretorių, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų darbo 

apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios".
8
 subjektai, vykdantys atitinkamas asignavimų valdytojų programas ir kurių darbo užmokestis yra įskaičiuotas į asignavimų valdytojo darbo užmokesčio fondą (valstybės įmonių, viešųjų įstaigų darbuotojai ir kt.). 

Vanda Tuguši

(vardas ir pavardė)

Direktoriaus pavaduotoja finnasų reikalams

(atsakingo struktūrinio padalinio vadovo (parašas)

9
  pagal Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymą.

2
  pagal Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymą.



(Asignavimų valdytojo) įstaigos pavadinimas: 90 56 2947

Ministerija Departamentas Biudžetinė 

(Kodas) įstaiga

Pareigybių 

skaičius 

(vnt.)

pareiginei 

algai 

(pastoviajai 

daliai)

pareiginei 

algai 

(kintamajai 

daliai)

priemokoms

už darbą poilsio 

ir švenčių 

dienomis, 

nakties bei 

viršvalandinį 

darbą, budėjimą 

ir esant 

nukrypimui nuo 

normalių darbo 

sąlygų

Iš viso

Pareigybių 

skaičius 

(vnt.)

pareiginei 

algai 

(pastoviajai 

daliai)

pareiginei 

algai 

(kintamajai 

daliai)

priemokoms

už darbą poilsio 

ir švenčių 

dienomis, 

nakties bei 

viršvalandinį 

darbą, budėjimą 

ir esant 

nukrypimui nuo 

normalių darbo 

sąlygų

skatinamosiom

s išmokoms

kitoms 

išmokoms
Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I. Įstaigų vadovai 1,00 23,60 23,60 1,00 19,20 4,40 23,60

II. Vadovų pavaduotojai 3,00 49,50 49,50 3,00 40,20 9,30 49,50

III. Struktūrinių padalinių vadovai 15,00 180,30 180,30 15,00 144,10 1,30 34,90 180,30

IV. Struktūrinių padalinių vadovų 

pavaduotojai 15,00 147,80 147,80 15,00 129,90 17,90 147,80

V. Specialistai (pedagoginės normos) 89,00 769,97 769,97 89,00 674,97 3,70 91,30 769,97

VI. Kvalifikuoti darbuotojai 6,00 42,00 42,00 6,00 37,20 0,30 4,50 42,00

VII. Darbininkai 23,00 104,90 3,00 107,90 23,00 93,00 5,30 9,60 107,90

VIII. Darbo užmokestis pinigais iš viso 

(I+II+III+IV+V+VI+VII) x x

IX. Pajamos natūra x x x x x x x x x x

IŠ VISO (VIII+IX): x 1318,07 3,00 1321,07 x 1138,57 10,60 171,90 1321,07

Institucijų (įstaigų) skaičius, vnt. x x x x x 1,00 x x x x x x x 1,00

(sudarymo vieta)

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka

(dokumento sudarytojo (įstaigos) pavadinimas)

2018-01-05 Nr. 4B10/2017

Forma B-10 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 

2011 m. birželio 30 d. įsakymu  Nr. 1K-230

(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. birželio 30 d. 

įsakymo Nr. 1K-259 redakcija)

(6 mėnesių, metinė)

2017 M. GRUODŽIO 31  D.  METINĖ 

Vilnius

(data ir numeris)

INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ DARBUOTOJŲ, IŠLAIKOMŲ IŠ BIUDŽETO, KURIŲ DARBO UŽMOKESTIS NUSTATOMAS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ 

DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMĄ, DARBO UŽMOKESČIUI VYKDYMĄ

Lietuvos mokslų akademija

Vanda Tuguši

(vardas ir pavardė)

pareigų pavadinimas)   

Direktoriaus pavaduotoja finansų reikalams

(atsakingo struktūrinio padalinio vadovo (parašas)

Pareigos

Ataskaitinio laikotarpio patikslintas planas (tūkst. Eur) Įvykdyta (tūkst. Eur)



(tūkst. Eur)

planas*

patikslintas 

ataskaitinio 

laikotarpio 

asignavimų 

planas**

kasinės 

išlaidos**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos 1246 1246 1246

rekonstravimas(avarinės būklės likvidavimas)

Iš viso 1246 1246 1246

(parašas) (vardas ir pavardė)

**patikslintos lėšų sumos vadovaujantis Lietuvos Respiblikos biudžeto sandaros įstatymo, Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis (įskaitant vadovo įsakymu patvirtintų sumų 

perskirstymą tarp investicijų projektų), o kasinės išlaidos - per ataskaitinį laikotarpį pervesti avansai, sumokėta už atliktus darbus, įsigytą ilgalaikį turtą, suteiktas paslaugas. 

*ministro (ministrui pavestos valdymo srities) ar institucijos, įstaigos vadovo įsakymu patvirtintos lėšų sumos investicijų projektams įgyvendinti, paskirstant Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintoje 

tam tikrų metų Valstybės investicijų programoje  ataskaitiniams metams numatytas kapitalo investicijas

įvykdymas***

Investicijų projektų įgyvendinimo programos, investicijų 

projekto pavadinimas

(atsakingo struktūrinio padalinio vadovo pareigų pavadinimas)                                 

Tadas Valentukevičius

*** per ataskaitinį laikotarpį sumokėta paskolų valstybės vardu ir/ar su valstybės garantija lėšomis (pervesti avansai, sumokėta už atliktus darbus, įsigytą ilgalaikį turtą, suteiktas paslaugas).

IŠ VISO

 Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

planas 

(2=5+11+14)

Paskolos su valstybės garantija

įvykdymas***planas*

ataskaitinio 

laikotarpio 

asignavimų 

planas

patikslintas 

ataskaitinio 

laikotarpio planas 

(3=6+12+15)

planas*

Iš jų: Europos Sąjungos ir kita tarptautinė 

finansinė parama

kasinės 

išlaidos**

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

patikslintas 

ataskaitinio 

laikotarpio 

asignavimų 

planas**

Paskolos valstybės vardu

ataskaitinio 

laikotarpio 

asignavimų 

planas

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

planas*

įvykdymas 

(4=7+13+16)

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka

Forma Nr. B-7 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų  ministro 2011 m. 

birželio 30 d. įsakymu  Nr. 1K-230

(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. 1K-

258 redakcija)

Departamentas Biudžetinė įstaiga

90

INFORMACIJA APIE VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMOS PAGAL 

INVESTICIJŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMAS IR INVESTICIJŲ 

PROJEKTUS  VYKDYMĄ                                                                                                                                                          

2017 M. GRUODŽIO 31 D. 

2018-01-05 Nr. 4B7/2017

(data ir numeris)

(dokumento sudarytojo (įstaigos) pavadinimas)

(6 mėnesių, metinė)

Vilnius

(sudarymo vieta)

56

(Kodas)

(Asignavimų valdytojo) įstaigos pavadinimas:

Lietuvos mokslų akademija Ministerija



Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, , , 

(data)

2018-01-09

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

Valstybės iždui, MVAL1

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

1Versijos Nr.

2017 M. GRUODŽIO 31 D.

(finansuojančios institucijos pavadinimas)

Nr.

90056

056

Ministerijos

Departamento

Įstaigos 2947

Kodas

1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*:

Ekonominės klasifikacijos
straipsnis

Valstybės funkcijaFinansavimo šaltinio kodas
Eil.
Nr.

Suma (Eur, ct.)

1 39.611,842. 1. 1. 1. 1.0109.08.01.011. 1.1.1. 1

2 12.073,692. 1. 2. 1. 1.0109.08.01.011. 1.1.1. 1

3 170,002. 2. 1. 1. 1.1609.08.01.011. 1.1.1. 1

51.855,5309.08.01.011. 1.1.1. 1

51.855,531. 1.1.1. 1

Iš viso: 51.855,53

2. Gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)**:

Ekonominės klasifikacijos
straipsnis

Valstybės funkcijaFinansavimo šaltinio kodas
Eil.
Nr.

Suma (Eur, ct.)

1 0,00

0,00

0,00

Iš viso: 0,00

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

Ekonominės klasifikacijos
straipsnis

Valstybės funkcijaFinansavimo šaltinio kodas
Eil.
Nr.

Suma (Eur, ct.)

1 1.321.070,002. 1. 1. 1. 1.0109.08.01.011. 1.1.1. 1

2 409.307,002. 1. 2. 1. 1.0109.08.01.011. 1.1.1. 1

3 17.600,002. 2. 1. 1. 1.0509.08.01.011. 1.1.1. 1

4 3.700,002. 2. 1. 1. 1.0609.08.01.011. 1.1.1. 1

5 92.600,002. 2. 1. 1. 1.0809.08.01.011. 1.1.1. 1

6 16.000,002. 2. 1. 1. 1.1009.08.01.011. 1.1.1. 1

7 5.000,002. 2. 1. 1. 1.1109.08.01.011. 1.1.1. 1

8 10.000,002. 2. 1. 1. 1.1509.08.01.011. 1.1.1. 1

9 3.600,002. 2. 1. 1. 1.1609.08.01.011. 1.1.1. 1

10 29.000,002. 2. 1. 1. 1.2009.08.01.011. 1.1.1. 1

11 127.900,002. 2. 1. 1. 1.3009.08.01.011. 1.1.1. 1

12 1.246.000,003. 1. 1. 2. 1.0209.08.01.011. 1.1.1. 1

3.281.777,0009.08.01.011. 1.1.1. 1

3.281.777,001. 1.1.1. 1

Iš viso: 3.281.777,00

4. Grąžintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)****:

Ekonominės klasifikacijos
straipsnis

Valstybės funkcijaFinansavimo šaltinio kodas
Eil.
Nr.

Suma (Eur, ct.)

1 0,00



Ekonominės klasifikacijos

straipsnis
Valstybės funkcijaFinansavimo šaltinio kodas

Eil.

Nr.
Suma (Eur, ct.)

0,00

0,00

Iš viso: 0,00

5. Sukauptos grąžintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis) *****:

Ekonominės klasifikacijos

straipsnis
Valstybės funkcijaFinansavimo šaltinio kodas

Eil.

Nr.
Suma (Eur, ct.)

1 0,00

0,00

0,00

Iš viso: 0,00

Duomenys pateikiami susumuoti 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) ir 228XXXX - Sukauptos finansavimo pajamos ir kitos sukauptos gautinos
sumos, kurios yra susijusios su finansavimo sumomis) iš Valstybės iždo.

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

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

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

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

Duomenys pagal biudžetinių įstaigų pajamų įmokų finansavimo šaltinį (1. 4.) pažymoje nerodomi.

Duomenys pateikiami eurais ir centais su dviem ženklais po kablelio.

(vardas ir pavardė)

Sigitas Narbutas

(parašas)(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų  pavadinimas)

Direktorius

Vanda Tuguši

(vardas ir pavardė)(parašas)(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Direktoriaus pavaduotoja finansams



Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, k.191379828, Žygimantų 1 90  900 1613

Asignavimų valdytojas, registracijos kodas ir buveinės adresas Asignavimų valdytojo kodas

2017 12 31

(metai) (mėnuo) (diena)

(eurais)

Likutis Likutis Biudžetinėms Biudžetinių įstaigų Nepanaudotas lėšų

Turinys ataskaitinių metų ataskaitinių metų įstaigoms grąžintas finansavimas likutis 

pradžioje pabaigoje tiekėjų grąžintos į valstybės iždo po užbaigiamųjų 

(po užbaigiamųjų (gruodžio 31 d.) lėšos sąskaitas apyvartų

apyvartų) 2014 m. sausio 1–10 d. 2014 m. sausio 1–10 d. (po 2014 m. sausio 10 d.)

1 2 3 4 5 6

Valstybės biudžeto lėšos, iš viso: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

iš jų:

biudžeto lėšos, kurias priklauso grąžinti iki sausio 10 dienos 

specialiųjų programų lėšos

nepanaudoti asignavimai tęsiamiems nebaigtos statybos 

objektams finansuoti 

ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

bendrojo finansavimo lėšos

pereinamieji atstovybių užsienyje lėšų likučiai

Vadovas      __________ Sigitas Narbutas

(parašas)    (vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris       _________ Vanda Tuguši

(parašas) (vardas ir pavardė)

*
)
 Pažyma teikiama prie metinių ataskaitų rinkinio

PAŽYMA*

APIE VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ LIKUČIUS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ SĄSKAITOSE



Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, k.191379828, Žygimantų 1 90  056 2947

Asignavimų valdytojas, registracijos kodas ir buveinės adresas Asignavimų valdytojo kodas

2017 12 31

(metai) (mėnuo) (diena)

(eurais)

Likutis Likutis Biudžetinėms Biudžetinių įstaigų Nepanaudotas lėšų

Turinys ataskaitinių metų ataskaitinių metų įstaigoms grąžintas finansavimas likutis 

pradžioje pabaigoje tiekėjų grąžintos į valstybės iždo po užbaigiamųjų 

(po užbaigiamųjų (gruodžio 31 d.) lėšos sąskaitas apyvartų

apyvartų) 2014 m. sausio 1–10 d. 2014 m. sausio 1–10 d. (po 2014 m. sausio 10 d.)

1 2 3 4 5 6

Valstybės biudžeto lėšos, iš viso: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

iš jų:

biudžeto lėšos, kurias priklauso grąžinti iki sausio 10 dienos 

specialiųjų programų lėšos

nepanaudoti asignavimai tęsiamiems nebaigtos statybos 

objektams finansuoti 

ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

bendrojo finansavimo lėšos

pereinamieji atstovybių užsienyje lėšų likučiai

Vadovas      __________ Sigitas Narbutas

(parašas)    (vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris       _________ Vanda Tuguši

(parašas) (vardas ir pavardė)

*
)
 Pažyma teikiama prie metinių ataskaitų rinkinio

PAŽYMA*

APIE VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ LIKUČIUS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ KASOJE IR KORTELĖSE
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