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 Finansavimo 
sumos (gautos), 

išskyrus 
neatlygintinai 

gautą turtą 

Finansavimo 
sumų 

pergrupavimas* 

Neatlygintinai 
gautas turtas

Perduota 
kitiems viešojo 

sektoriaus 
subjektams

Finansavimo 
sumų 

sumažėjimas 
dėl turto 

pardavimo

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

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

206 707,09 228 788,89 0,00 6 413,83 0,00 0,00

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 204 423,77 56,74 6 413,83

1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 2 283,32 228 732,15

2.

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

1 886 138,10 139 359,41 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 1 880 228,87 4 664,33 -180,00

2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 5 909,23 134 695,08 180,00

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):

100 829,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 63 259,36

3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 37 570,52

4. Iš kitų šaltinių: 44 339,14 0,00 0,00 1 279,08 0,00 0,00

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 44 339,14 -200,00 1 279,08

4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 200,00

5. Iš viso finansavimo sumų 2 238 014,21 368 148,30 0,00 7 692,91 0,00 0,00
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Finansavimo 
sumų likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje

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

9 10 11 12 13

-242 753,97 0,00 0,00 0,00 199 155,84

-12 651,81 198 242,53

-230 102,16 913,31

-156 708,43 0,00 0,00 0,00 1 868 789,08

-18 471,13 1 866 242,07

-138 237,30 2 547,01

-10 058,37 0,00 0,00 0,00 90 771,51

-5 005,09 58 254,27

-5 053,28 32 517,24

-2 615,37 0,00 0,00 0,00 43 002,85

-2 415,37 43 002,85

-200,00 0,00

-412 136,14 0,00 0,00 0,00 2 201 719,28
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