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1.

Iš valstybės biudžeto (išskyrus 

valstybės asignavimams priklausančią 

finansavimo sumų, gautų / gautinų iš 

Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 

tarptautinių organizacijų, dalį):

1.1. Biudžeto asignavimai:

1.1.1. nepiniginiam turtui įsigyti

1.1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti

1.2. Iš valstybės biudžetinių įstaigų

1.2.1. nepiniginiam turtui įsigyti

1.2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti

2. Iš savivaldybės biudžeto: 395158 54511 -63960 385709

2.1. Biudžeto asignavimai: 395158 54511 -63960 385709

2.1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 395158 0 -9451 385707

2.1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 0 54511 -54509 2

2.2. Iš savivaldybės biudžetinių įstaigų

2.2.1. nepiniginiam turtui įsigyti

2.2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti

3.
Iš Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių organizacijų:

3.1. Biudžeto asignavimai:

3.1.1. nepiniginiam turtui įsigyti

Finansavimo 

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 formos pavyzdys)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. 

Nr.
Finansavimo sumos

Finansavimo 

sumų likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pradžioje

Per ataskaitinį laikotarpį
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Finansavimo 

sumų likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigoje

Eil. 

Nr.
Finansavimo sumos

Finansavimo 

sumų likutis 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pradžioje

Per ataskaitinį laikotarpį

3.1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti

3.2. Iš valstybės biudžetinių įstaigų

3.2.1. nepiniginiam turtui įsigyti

3.2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti

3.3. Tiesiogiai:

3.3.1. nepiniginiam turtui įsigyti

3.3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti

4. Iš kitų šaltinių: 21897 0 0 21897

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti

4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 21897 0 0 21897

5. Iš viso finansavimo sumų: 417055 54511 -63960 407606


