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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.

Iš valstybės biudžeto (išskyrus 
valstybės biudžeto asignavimų dalį, 
gautą  iš Europos Sąjungos, užsienio 
valstybių ir tarptautini ų 
organizacijų):

59529,67 102514,54 -69869,57 -26500,57 65674,07

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 8224,56 -1150,94 7073,62
1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 51305,11 102514,54 -68718,63 -26500,57 58600,45

2.

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus  
savivaldybės biudžeto asignavimų  
dalį, gautą  iš Europos Sąjungos, 
užsienio valstybių ir tarptautini ų 
organizacijų):

102668,79 115462,09 -111678,55 184,71 106637,04

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 98367,31 1413,00 211,66 -10048,26 89943,71
2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 4301,48 114049,09 -211,66 -101630,29 184,71 16693,33

3.

Iš Europos Sąjungos, užsienio 
valstybių ir tarptautini ų organizacijų 
(finansavimo sumų dalis, kuri 
gaunama iš Europos Sąjungos, 
neįskaitant finansvimo sumų iš 
valstybės ar savivaldybės biudžetų 
ES  projektams finansuoti):

43155,06 -3197,61 39957,45

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 43155,06 -3197,61 39957,45
3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti
4. Iš kitų šaltinių: 5967,16 2569,21 -2911,54 5624,83

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 1108,04 2569,21 -2707,47 969,78
4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 4859,12 -204,07 4655,05
5. Iš viso finansavimo sumų 211320,68 217976,63 2569,21 -187657,27 -26315,86 217893,39

Finansavimo 
sumų likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir j ų pokyčius per ataskaitinį laikotarp į pateikimo žemesniojo lygio
finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)
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