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Išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio* Įvykdyta

kodas  pavadinimas asignavimai

Iš viso asignavimų (2 + 3.1)** x

2. IŠLAIDOS x

2 5 3 2 1 1 Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti x

x

2.1.1.1. (įrašyti darbų objekto pavadinimą ir numatomus atlikti darbus) x

2.1.1.2.                                 .............................................. x

x

2.1.2.1. (įrašyti analogiško (tos pačios paskirties) turto pavadinimą)

2.1.2.2.                                ..............................................

2 5 3 2 1 2 Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti x

x

2.2.1.1. (įrašyti darbų objekto pavadinimą ir numatomus atlikti darbus) x

2.2.1.2.                                 .............................................. x

x

2.2.2.1. (įrašyti analogiško (tos pačios paskirties) turto pavadinimą)

2.2.2.2.                                ..............................................

2 8 1 2 1 1 Kitos išlaidos turtui įsigyti x

x

2.3.1.1. (įrašyti darbų objekto pavadinimą ir numatomus atlikti darbus) x

2.3.1.2.                                 .............................................. x

x

2.3.2.1. (įrašyti analogiško (tos pačios paskirties) turto pavadinimą)

2.3.2.2.                                ..............................................
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skaičius
(vnt.)

2.1.1. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto kūrimas ar esminio 
pagerinimo darbai (pvz., statybos darbai, informacinių ir ryšių technologijų 
kūrimas)

2.1.2. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas (išskyrus kūrimą ar 
esminio pagerinimo darbus)

2.2.1. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto kūrimas ar esminio 
pagerinimo darbai (pvz., statybos darbai, informacinių ir ryšių technologijų 
kūrimas)

2.2.2. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas (išskyrus kūrimą ar 
esminio pagerinimo darbus)

2.3.1. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto kūrimas ar esminio 
pagerinimo darbai (pvz., statybos darbai, informacinių ir ryšių technologijų 
kūrimas)

2.3.2. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas (išskyrus kūrimą ar 
esminio pagerinimo darbus)

Elektroninio dokumento nuorašas



(tūkst. Eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio* Įvykdyta

kodas  pavadinimas asignavimai
skaičius

(vnt.)

3. 1. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS x

x

x

3.1.1.1.1.  (įrašyti darbų objekto pavadinimą ir numatomus atlikti darbus) x

3.1.1.1.2.                                 .............................................. x

x

3.1.1.2.1.  (įrašyti analogiško (tos pačios paskirties) turto pavadinimą)

3.1.1.2.2.                                 ..............................................

Direktorė

(parašas) (vardas ir pavardė)

3.1.1.1. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto kūrimas ar esminio 
pagerinimo darbai (pvz., statybos darbai, informacinių ir ryšių technologijų 
kūrimas)

3.1.1.2. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas (išskyrus kūrimą 
ar esminio pagerinimo darbus)

* Skilties „Išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio“ stulpeliuose „kodas“, „pavadinimas“ įrašomas išlaidų 
ekonominės klasifikacijos straipsnio kodas ir pavadinimas, kurie patvirtinti finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. 
įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų 
klasifikacijos patvirtinimo“. Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidų grupės ekonominės 
klasifikacijos straipsniai ir detalizavimo eilutės įterpiamos pagal asignavimų valdytojo poreikį.

** Nurodomos valstybės biudžeto lėšos, reikalingos ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui (toliau – 
turtas), išskyrus turtą, kurio įsigijimas finansuojamas bendrai iš Europos Sąjungos finansinės paramos ir kitos 
gaunamos tarptautinės finansinės paramos, įsigyti. Taip pat nurodomos valstybės biudžeto lėšos, reikalingos 
turtui, kurio įsigijimas finansuojamas bendrai iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės techninės paramos lėšų, 
įsigyti.

Sigita 
Keršienė

(įstaigos padalinio, atsakingo už planavimą,
vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)       
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