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1.

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

7432 7432

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti

1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 7432 7432

2.

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

978265 316800 321794 973271

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 977083 200 8307 968976

2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 1182 316600 313487 4295

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):

1243 1243

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti

3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 1243 1243

4. Iš kitų šaltinių: 7815 26000 10393 23422

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 3499 3499

4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 7815 26000 -3499 6894 23422

986080 351475 340862 996693
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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
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5. Iš viso finansavimo sumų Vadovas Saulius Kauneckas


