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1.

Iš valstybės biudžeto (išskyrus 

valstybės biudžeto asignavimų dalį, 

gautą  iš Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių 

organizacijų):

1028741 83549 1697,3 80803,48 1033183,82

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 1028741 73069 1697,3 70323,48 1033183,82

1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 83549 -73069 10480 0

2.

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus  

savivaldybės biudžeto asignavimų  

dalį, gautą  iš Europos Sąjungos, 

užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų):

324882 1077500 389,25 1093080,49 309690,76

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 324882 15464 1612,8 389,25 32657,29 309690,76

2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 1062036 -1612,8 1060423,2 0

3.

Iš Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių organizacijų 

(finansavimo sumų dalis, kuri 

gaunama iš Europos Sąjungos, 

neįskaitant finansvimo sumų iš 

valstybės ar savivaldybės biudžetų ES  

projektams finansuoti):

3146,62 188,01 3146,62 188,01

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 188,01 188,01

3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 3146,62 3146,62 0

4. Iš kitų šaltinių: 326349 160490,34 207780,79 279058,55

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 326349 160490,34 207780,79 279058,55

4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti

5. Iš viso finansavimo sumų 1679972 1164195,62 162764,9 1384811,38 1622121,14

___________________________________________________________________________

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

Finansavimo 

sumų likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigoje

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio

finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. 
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Per ataskaitinį laikotarpį


