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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 33256,78 -32514,64 -149,92 7630,25

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 1191,43 690,67 -1285,94 596,16
1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 5846,60 33256,78 -690,67 -31228,70 -149,92 7034,09

2.

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

62340,23 91148,28 -90981,69 40,50 62547,32

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 61236,17 4013,52 -6190,21 59059,48
2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 1104,06 91148,28 -4013,52 -84791,48 40,50 3487,84

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 -2456,80 79882,22

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 82339,02 -2456,80 79882,22
3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti
4. Iš kitų šaltinių: 1436,07 4467,58 -4838,12 1065,53

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 160,75 31,40 4467,58 -4579,08 80,65
4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 1275,32 -31,40 -259,04 984,88
5. Iš viso finansavimo sumų 153153,35 124405,06 4467,58 -130791,25 -109,42 151125,32

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)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIN Į, TIKSLIN Ę PASKIRT Į IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į  2015-08-13  Nr. (4.28) - RR - 119      

Eil. 
Nr.

Finansavimo sumos

Finansavimo 
sumų likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje

Per ataskaitinį laikotarp į


