
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2022 M. RUGSĖJO 30 D.
KETVIRTINĖ
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA
2022 m. rugsėjo 30 d. Nr. 2022-6

(data)

     Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaigos 188200418

(eurai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas

Perkeltas įmokų 
likutis ataskaitinių 
metų pradžioje
(iždo sąskaita)

Lietuvos Respublikos 
tam tikrų metų 

valstybės biudžeto ir 
savivaldybių biudžetų 
finansinių rodiklių 
patvirtinimo 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)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Biudžetinių įstaigų  pajamos, kaip jos apibrėžtos 
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros 
įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:

0,00 13.800,00 7.674,71 7.696,71 7.696,71 -22,00 0,00 -22,00

1.1. Finansavimo šaltinis 11013 0,00 13.800,00 7.674,71 7.696,71 7.696,71 -22,00 0,00 -22,00

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami  iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, detalius finansavimo  šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos 
Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos 
Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijoa patvirtinimo“.

(Biudžetinių įstaigų pajamų 2022 m. rugsėjo 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1)

Raseinių rajono kultūros centras, 188200418, Vytauto Didžiojo g. 10, LT-60100, Raseiniai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

 1 iš 2

Elektroninio dokumento nuorašas



(parašas)

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų  pavadinimas)

INGA ŠATKAUSKIENĖ
(vardas ir pavardė)

Skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba 

jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
(parašas)

Gražina Račienė
(vardas ir pavardė)

 2 iš 2
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