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1.

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

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti

1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti

2.

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

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti

2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti

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):

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti

3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti

4. Iš kitų šaltinių:
4.1. nepiniginiam turtui įsigyti

4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti

5. Iš viso finansavimo sumų
* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutų kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis.
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FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Kalesninkų Mykolo Rudzio pagrindinė mokykla
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Parko g. 18, Kalesninkų k., Šalčininkų raj.
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)
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