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1. Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės 

biudžeto asignavimų dalį, gautą  iš 

Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 

tarptautinių organizacijų):

587.509,01 46.114,07 2.780,80 (33.174,02) (8.055,75)

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 587.509,01 24.858,32 2.780,80 (19.974,02)

1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 21.255,75 (13.200,00) (8.055,75)

2. Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus  

savivaldybės biudžeto asignavimų  dalį, 

gautą  iš Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių ir tarptautinių organizacijų):

118.141,28 644.536,12 (643.566,57) (604,15)

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 109.872,53 15.301,90 4.305,34 (19.372,01)

2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 8.268,75 629.234,22 (4.305,34) (624.194,56) (604,15)

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):

28.274,09 (10.082,25)

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 28.274,09 (10.082,25)

3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti

4. Iš kitų šaltinių: 68.716,69 348,73 2.582,35 (3.916,14)

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 66.389,00 2.582,35 (3.916,14)

4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 2.327,69 348,73

5. Iš viso finansavimo sumų 802.641,07 690.998,92 5.363,15 (690.738,98) (8.659,90)
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Per ataskaitinį laikotarpį
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20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
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(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)
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(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)
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