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1.

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

7038,03 55264,92 -54989,69 -5846,60 1466,66

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 1191,43 722,08 -1615,00 298,51
1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 5846,60 55264,92 -722,08 -53374,69 -5846,60 1168,15

2.

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

62340,23 139095,01 -138535,50 118,40 63018,14

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 61236,17 464,00 6038,60 -9767,73 57971,04
2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 1104,06 138631,01 -6038,60 -128767,77 118,40 5047,10

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):

82339,02 -3685,23 78653,79

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 82339,02 -3685,23 78653,79
3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti
4. Iš kitų šaltinių: 1436,07 5562,34 -6411,68 586,73

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 160,75 351,40 5562,34 -6033,88 40,61
4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 1275,32 -351,40 -377,80 546,12
5. Iš viso finansavimo sumų 153153,35 194359,93 5562,34 -203622,10 -5728,20 143725,32

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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