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. 1K258 redakcija)
LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA

(dokumento sudarytojo (įstaigos) pavadinimas)

I NFORM ACI JA API E VAL STYBĖS I NVESTI CI JŲ PROGRAM OS PAGAL
I NVESTI CI JŲ PROJEK TŲ Į GYVENDI NI M O PROGRAM AS I R I NVESTI CI JŲ
PROJEK TUS VYK DYM Ą
2020 M . BI RŽEL I O 30 D. 6 M ĖNESI Ų
(6 mėnesių, metinė)
2020-07-01 Nr. 2B7/2020
(data ir numeris)

(sudarymo vieta)
(Asignavimų valdytojo) įstaigos pavadinimas:
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Departamentas

90
Ministerija

Lietuvos mokslų akademija

Biudžetinė įstaiga
(Kodas)
(tūkst. Eur)

L ietuvos Respublikos valstyb ės biudžetas

I Š VI SO

I nvesticij ų pr oj ektų įgyvendinimo pr ogr amos, investicij ų
pr oj ekto pavadinimas

1
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos
rekonstravimas (avarinės būklės likvidavimas)

I š vi so

patikslintas
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laikotar pio
asignavi mų
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kasinės
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įvykdymas
(4=7+13+16)
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3

1653

1653

planas
(2=5+11+14)

I š j ų: Eur opos Sąj ungos ir kita tar ptautinė
finansinė par ama

L ietuvos
Respublikos
valstyb ės
biudžeto
planas*

patikslintas
ataskaitinio
laikotar pio planas
(3=6+12+15)

Paskolos su valstybės gar antij a

Paskolos valstybės var du

planas*

patikslintas
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laikotar pio
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planas*

ataskaitinio
laikotar pio
asignavi mų
planas

įvykdymas* * *

planas*

ataskaitinio
laikotar pio
asignavi mų
planas

įvykdymas* * *
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16

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

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui
(atsakingo struktūrinio padalinio vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Tadas Valentukevičius
(vardas ir pavardė)

