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1.

Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės 

biudžeto asignavimų dalį, gautą  iš Europos 

Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų):

153207 143563 0 9644,25

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 0,00

1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 153207 143563 9644,25

2.

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus  

savivaldybės biudžeto asignavimų  dalį, gautą  

iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 

tarptautinių organizacijų):

343416,29 201535 180356 0 354394,99

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 343416,29 16795 5243 347367,51

2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 184740 2600 175113 7027,48

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):

4842,21 7100 4801 7141,08

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti

3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 4842,21 7100 4801 7141,08

4. Iš kitų šaltinių: 4563,40 353 0 722 4194,39

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 1275,59 310 965,99

4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 3287,81 353 412 3228,40

5. Iš viso finansavimo sumų 352821,90 362195 0 329441,6 375374,71

___________________________________________________________________________

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