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1.

Iš valstybės biudžeto (išskyrus 

valstybės biudžeto asignavimų dalį, 

gautą  iš Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių 

organizacijų):

337915,63 27928,00 161,22 12733,91 353270,94

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 337741,83 27227 161,22 11859,11 353270,94

1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 173,80 27928,00 -27227 0 874,8 0,00

2.

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus  

savivaldybės biudžeto asignavimų  

dalį, gautą  iš Europos Sąjungos, 

užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų):

25716,51 371431,85 1271,20 370720,65 27698,91

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 25716,51 5396,32 2600 1271,20 7525,97 27458,06

2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 0 366035,53 -2600 363194,68 240,85

3.

Iš Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių organizacijų 

(finansavimo sumų dalis, kuri 

gaunama iš Europos Sąjungos, 

neįskaitant finansavimo sumų iš 

valstybės ar savivaldybės biudžetų ES  

projektams finansuoti):

3938,71 900,00 0 1663,83 3174,88

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 3938,71 428,50 1192,33 3174,88

3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 0 471,50 471,50 0

4. Iš kitų šaltinių: 49068,72 916,00 2741,83 1582,79 51143,76

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 48932,42 916,00 136,30 2741,83 1582,79 51143,76

4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 136,30 -136,30 0,00

5. Iš viso finansavimo sumų 416639,57 401175,85 4174,25 386701,18 435288,49

___________________________________________________________________________

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių 

ataskaitų rinkinys“ 24 punktą pripažinta valstybės iždo finansavimo pajamomis.
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