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Eil. Finansavimo sumos  Per ataskaitinį laikotarpį  

Nr.  Finansavimo 

sumų likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pradžioje 

Finansavimo 

sumos 

(gautos), 

išskyrus 

neatlygintinai 

gautą turtą  

Finansavimo 

sumų 

pergrupavimas 

Neatlygintinai 

gautas turtas 
Perduota 

kitiems viešojo 

sektoriaus 

subjektams 

Finansavimo 

sumų 

sumažėjimas 

dėl turto 

pardavimo 

Finansavimo 

sumų 

sumažėjimas 

dėl jų 

panaudojimo 

savo veiklai 

Finansavimo 

sumų 

sumažėjimas 

dėl jų 

perdavimo ne 

viešojo 

sektoriaus 

subjektams 

Finansavimo 

sumos 

(grąžintos) 

Finansavimo 

sumų 

(gautinų) 

pasikeitimas 

Finansavimo 

sumų likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigoje 

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 tarptautinių organizacijų): 

42.658,67 213.752,31  235,41   (214.094,82)    42.551,57 

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 42.658,67   235,41   (342,51)    42.551,57 

1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti  213.752,31     (213.752,31)     

2. Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus  

savivaldybės biudžeto asignavimų  

dalį, gautą  iš Europos Sąjungos, 

užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų): 

190.386,26 64.686,27  398,35   (68.407,97)    187.062,91 

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 190.268,26  680,99 398,35   (4.373,19)    186.974,41 

2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 118,00 64.686,27 (680,99)    (64.034,78)    88,50 

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  

55.272,55      (162,89)    55.109,66 
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projektams finansuoti): 

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 1.736,61      (160,89)    1.575,72 

3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 53.535,94      (2,00)    53.533,94 

4. Iš kitų šaltinių: 27.085,87 67,79     (635,30)    26.518,36 

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 21.683,70      (567,51)    21.116,19 

4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 5.402,17 67,79     (67,79)    5.402,17 

5. Iš viso finansavimo sumų 315.403,35 278.506,37  633,76   (283.300,98)    311.242,50 
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