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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):

44 780,36 640 160,99 0,00 41,33 0,00 0,00

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 43 139,24 10 274,40 41,33

1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 1 641,12 629 886,59

2.

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

1 865 356,87 238 834,90 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 1 853 070,85 14 410,00

2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 12 286,02 224 424,90

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):

180 800,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 71 184,34 7 399,21

3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 109 616,14 -7 399,21

4. Iš kitų šaltinių: 7 743,68 101,67 0,00 1 071,36 0,00 0,00

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 7 454,26 11,67 -123,75 1 071,36

4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 289,42 90,00 123,75

5. Iš viso finansavimo sumų 2 098 681,39 879 097,56 0,00 1 112,69 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

-639 080,58 0,00 0,00 0,00 45 902,10

-7 787,35 45 667,62

-631 293,23 234,48

-261 846,25 0,00 0,00 0,00 1 842 345,52

-37 577,59 1 829 903,26

-224 268,66 12 442,26

-28 990,16 0,00 0,00 0,00 151 810,32

-16 425,40 62 158,15

-12 564,76 89 652,17

-1 633,68 0,00 0,00 0,00 7 283,03

-1 130,51 7 283,03

-503,17 0,00

-931 550,67 0,00 0,00 0,00 2 047 340,97
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